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Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on 
kertoa puhelimen ominaisuuksista ja 
opastaa niiden käytössä.
Tietoja tästä oppaasta
Tutustu seuraavien kuvakkeiden 
merkityksiin, ennen kuin aloitat 
puhelimen käytön.

Huomautus Tämä kuvake tarkoittaa, että 
annettuihin 
turvallisuusohjeisiin tai 
kuvattuihin puhelimen 
ominaisuuksiin on 
kiinnitettävä erityishuomiota. 
Kuvake voi myös viitata 
käyttövinkkiin tai 
lisätietoihin.

Tämä kuvake ilmaisee, että 
mainituilla sivuilla on 
lisätietoja.

 → Tämä kuvake osoittaa 
valittavien vaihtoehtojen tai 
valikoiden järjestyksen eri 
vaiheita suoritettaessa. 

LIHAVOITU Tämä kuvake viittaa 
puhelimen näppäimeen tai 
valintanäppäimeen. 
Esimerkiksi: paina LÄHETÄ 
(viittaa LÄHETÄ-
näppäimeen).

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin 
tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

-  Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. 
worldwiden rekisteröity tavaramerkki.

Bluetooth QD ID: B012785

-  JavaTM on Sun Microsystems, Inc:n 
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

-  Picsel ja Picsel ViewerTM ovat Picsel 
Technologies, Inc:n tavaramerkkejä.

-  Windows Media Player® on Microsoft 
Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

-   on SRS Labs, Inc. yhtiön 
tavaramerkki
WOW HD ja Hard limiter-teknologia on 
rekisteröity SRS Labs, Inc. yhtiön antaman 
lisenssin alaisena
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Serenata - musiikkipuhelin
Serenata-musiikkimatkapuhelimessa 
yhdistyvät kannettava musiikkisoitin ja 
mukautettavat matkaviestintätoiminnot.

Musiikki- ja puhelintoimintoja voidaan 
käyttää toisistaan erillisinä, mutta myös 
yhdessä.

Voit esimerkiksi kirjoittaa tekstiviestin 
musiikkia kuunnellessasi. Voit myös 
estää saapuvat puhelut ja viestit, jos 
haluat keskittyä pelkän musiikin 
kuuntelemiseen.
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Noudattamalla seuraavia varoituksia 
vältyt vaarallisilta tilanteilta, 
laittomuuksilta ja puhelimesi toimii 
parhaalla mahdollisella tavalla.
Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja
Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta ajon aikana ilman 
kuulokemikrofonia. Pysäköi auto.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen 
ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa 
(huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja 
kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise puhelimen virta tai poista 
langattomat toiminnot käytöstä 
lentokoneessa olessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. 
Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise 
puhelimen virta tai valitse tila, jossa 
puhelimen langattomat ominaisuudet eivät 
ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta 
niin pyytää.

Katkaise puhelimen virta 
lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa 
terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää 
laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille 
radiosignaaleille. Noudata voimassa olevia 
ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka 
voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Huomioi erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia 
määräyksiä ja katkaise laitteen virta paikoissa, 
joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai 
joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai 
vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina 
sitten LÄHETÄ.

Pidä puhelin lasten ulottumattomissa 

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa 
pienten lasten ulottuvilta.

Älä käytä telinettä, kun pitelet puhelinta 
korvallasi

Jos suljet telineen korvasi läheisyydessä, 
kuulosi voi vaurioitua sen aiheuttamasta 
äänestä.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin ja Bang & Olufsenin 
hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten 
kuulokemikrofoneja ja PC-datakaapeleita. 
Muiden lisävarusteiden käyttö voi 
vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja 
aiheuttaa vaaratilanteen.

-  Puhelin voi räjähtää, jos siihen vaihdetaan 
vääränlainen akku.

-  Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

Valtuutettujen ohjelmistojen 
käyttäminen

Käytä ainoastaan Samsungin tai Bang & 
Olufsenin valtuuttamia ohjelmistoja. Muiden 
kuin valtuutettujen ohjelmistojen 
käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata 
puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja 
turvallisuus" sivulla 59.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö 
suurella äänenvoimakkuudella voi 
vahingoittaa kuuloa.
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Tehokas, pienikokoinen, tyylikäs ja 
täynnä hauskoja ominaisuuksia . . . 
Serenata-uutuudessa on kaikki 
puhelimelta tarvittavat ominaisuudet, 
joilla pidät musiikin soimassa ja yhteydet 
kunnossa ja viihdytät itseäsi. Tyylikkyys, 
toiminnallinen muotoilu ja Samsung and 
Bang & Olufsenin tunnettu laadukkuus 
takaavat, että tämä puhelin sopii kaikkiin 
tilanteisiin. Olitpa töissä, kotona tai 
vapaa-ajalla, maailma on ulottuvillasi.
Matkapuhelimen tärkeimmät omaisuudet
Helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja pyörä

Voit valita haluamasi toiminnon koskettamalla kosketusnäyttöä 
kevyesti sormellasi. Voit selata valikon vaihtoehtoja pyörän avulla.

Yksilöllinen mp3-soitin

Voit soittaa musiikkia Serenata-musiikkipuhelimellasi. Soittimen 
äänentoisto-ominaisuudet tekevät mp3-musiikin kuuntelusta 
nautinnon. 

Äänitiedostojen synkronointi

Voit synkronoida puhelimen BeoPlayerin tai Windows Media 
Player® kanssa, jolloin musiikkitiedostojen hallinta ja lajitteleminen 
on helppoa tietokoneen avulla.

Lentotilaan siirtyminen

Voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia 
ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden 
käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Turvallinen ja mukava hands-free-toiminto

Puhelimessa on langaton Bluetooth-toiminto, jonka avulla voit 
siirtää mediatiedostoja tai omia tietojasi sekä kuunnella musiikkia 
tai käydä keskusteluja langattoman kuulokemikrofonin kautta.

Yhdistä ja selaa

Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja 
paljon erilaista mediasisältöä.

Viestien lähettäminen

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, multimediatiedostoja ja 
sähköpostiviestejä. 

Yleisimpien tiedostojen turvallinen tarkasteleminen

Puhelimen tiedostojen katseluohjelman avulla voit tarkastella 
useita erimuotoisia tiedostoja.

Puhuminen hands-free-toiminnon avulla

Kaiutinpuhelinominaisuuden avulla voit keskustella käyttämättä 
käsiäsi ja jakaa puhelusi ystävien tai työtoverien kanssa.
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Voit siirtyä valikkotilaan painamalla 
perustilassa OK.

Seuraavassa luettelossa näkyy 
valikkorakenne sekä sivut, joilta löytyy 
toiminnon kuvaus.

Voit käyttää musiikkisoitinta 
koskettamalla Music. s. 21
Valikkotoiminnot
1 Viestit s. 28

1.1  Luo viesti
1.2  Saapuneet
1.3  Sähköpostit
1.4  Luonnokset
1.5  Lähtevät
1.6  Lähetetty
1.7  Mallit
1.8  Arkistoviestit
1.9  Viestiasetukset
1.10  Muistin tila

s. 28
s. 30
s. 31
s. 31
s. 32
s. 32
s. 32
s. 33
s. 33
s. 35

2 Selain s. 36

2.1  Koti
2.2  Kirjoita URL-osoite
2.3  Kirjanmerkit
2.4  Tallennetut sivut
2.5  Sivuhistoria
2.6  Lisäasetukset
2.7  Yhteysprofiilit
2.8  Suoratoistoprofiilit

s. 36
s. 36
s. 37
s. 37
s. 37
s. 38
s. 38
s. 38

3 Järjestelijä s. 39

3.1  Kalenteri
3.2  Tapaamiset
3.3  Vuosipäivät
3.4  Ohitetut hälytykset

s. 39
s. 40
s. 40
s. 40

4 Kirjasto s. 41

4.1  Kuvat
4.2  Äänet
4.3  Videot
4.4  Muut tiedostot
4.5  Muistin tila

s. 41
s. 41
s. 42
s. 42
s. 42

5 Puhelinmuistio s. 43

5.1  Yhteystiedot
5.2  Lisää uusi yhteystieto
5.3  Ryhmät
5.4  Oma käyntikortti
5.5  Oma numero
5.6  Kopioi kaikki 

SIM-kortille
5.7  Kopioi kaikki 

SIM-kortilta
5.8  Poista kaikki
5.9  Puhelinmuistion 

asetukset
5.10  Muistin tila
5.11  Palvelunumero*

s. 43
s. 43
s. 44
s. 44
s. 44
s. 44

s. 44

s. 45
s. 45

s. 45
s. 45

6 Puheluloki s. 46

6.1  Edelliset puhelut
6.2  Vastaamattomat 

puhelut
6.3  Soitetut puhelut
6.4  Vastatut puhelut
6.5  Poista kaikki
6.6  Puhelun kesto

s. 46
s. 46

s. 46
s. 46
s. 46
s. 46

7 Sovellukset s. 47

7.1  Hälytys
7.2  Maailmankello
7.3  Laskin
7.4  Valuuttamuunnin
7.5  Puhemuistio
7.6  Muistio
7.7  Tehtävä
7.8  Mediasoitin

s. 47
s. 47
s. 48
s. 48
s. 48
s. 49
s. 49
s. 49

8 Asetukset s. 50

8.1  Aika ja päivämäärä
8.2  Puhelinasetukset
8.3  Näyttöasetukset
8.4  Ääniasetukset
8.5  Verkkopalvelut
8.6  Bluetooth
8.7  Turvallisuus
8.8  Yhteysasetukset
8.9  DRM-lisenssit
8.10  Muistiasetukset
8.11  Yleisnollaus

s. 50
s. 50
s. 51
s. 51
s. 51
s. 52
s. 54
s. 54
s. 55
s. 55
s. 55

9 SIM-palvelut * s. 56

* Palvelunumerot ja SIM-palvelut ovat 
käytettävissä vain jos SIM-kortti tukee niitä.
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Tämä puhelin koostuu kahdesta osasta: 
kannettavasta musiikkisoittimesta ja 
matkapuhelimesta. Voit käyttää 
puhelimen toimintoja tai kuunnella 
musiikkia ja silti käytössäsi on aika 
lukuisia eri toimintoja.

Muusikin kuuntelun vaihtoehdot

Musiikkitoimintoja käyttäessäsi voit...

- kuunnella musiikkia omissa oloissasi 
mukana toimitetuilla kuulokkeilla.

- vetää sisäisen kaiuttimen ulos, jolloin 
voit käyttää puhelinta pienoisstereoina.

- kytkeä puhelimen mukana toimitetulla 
kaapelilla Bang & Olufsen -stereoihin ja 
kuunnella musiikkia.

Puhelimen käyttövaihtoehdot

Puhelintoimintoja käyttäessäsi voit...

- puhua puhelimeen pitämällä sitä 
korvaasi vasten. 

- käyttää kuulokkeita puhelimessa 
puhumiseen.

- käyttää puhelimen kaiutinta hands-
free-puheluiden puhumiseen. Veda 
kaiutin sekä puhelimen teline auki ja 
aseta puhelin eteesi esimerkiksi 
pöydälle.
Musiikkipuhelimen käyttövaihtoehdot
Siniset valikot sisältävät puhelintoimintoja, kuten 

Viestit, Selaimen ja Järjestelijän.

Punaisten valikkojen alla on musiikkitoimintoja, 

kuten Esittäjät, Albumit ja Raidat. 

Musiikkipuhelinta käytetään sekä pyörän että 

näytön avulla.

Puhelinta käytetään pyörän ja kosketusnäytön 

avulla. Pidä puhelin kädessäsi ja käytä pyörää ja 

kosketusnäyttöä peukalollasi.

Voit myös käyttää puhelinta, kun se on telineen 

varassa pöydällä. Tämä toiminto on hyödyllinen 

puhuttaessa kaiutinpuheluja.
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Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, 
näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

LÄHETÄ-näppäin (vihreä pai
- Puhelun soittaminen tai puheluun vastaam

- Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitet
vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden num
- Tällä näppäimellä voi aloittaa musiikin toiston. Käyt

musiikkisoittimen toistamiseen tai sen keskeyttäm

TAKAISIN-painike
- Voit lukita tai avata näppäimistön painamall

näppäintä perustilassa jonkin 
- Valikkotilassa tällä näppäimellä voi palata ta

valik

OK-näp
- Painamalla tätä voit palauttaa puhelimen lepot
- Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä valikkot

- Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita koroste
olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut t

M
- Avaa musiikkisoitin painamalla näyttöä kev

- Siirry puhelimesta musiikkisoittimeen ja päinva

Mikr
Puhu mikrofoniin puheluiden a
Matkapuhelimen ominaisuudet
Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung- ja 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjiltä.

HuomautusPuhelimen toimitettavat tarvikkeet sekä 

Samsung- ja Bang & Olufsen -jälleenmyyjiltä 

ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja 

palveluntarjoajan mukaan.

- Puhelin - Akku

- Pikalaturi - Pöytäpidike

- PC-datakaapeli - Kuulokkeet (EarSet3)

- Aloitusopas - CD-levyt*

* Toisella levyllä on Samsung PC Studio -ohjelma ja toisella
Bang & Olufsen BeoPlayer -ohjelma sekä käyttöopas PDF-
muodossa.
Puhelimen osat

Seuraavassa kuvassa näkyvät puhelimen 

tärkeimmät osat ja niiden toiminnot.

LOPETA-painike (punainen painike)
- Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä 

jonkin aikaa. 
- Lopeta tai hylkää puhelu.
- Tällä näppäimellä voi sulkea musiikkisoittimen.
- Valikkotilassa tätä näppäintä painamalla voi palauttaa 

puhelimen perustilaan

nike)
inen.

tujen,
erot.

etään
iseen.

 ( )
a tätä
aikaa.
kaisin
oissa.

Pyörä
- Perustilassa voi etsiä puhelinmuistion kohteita 

pyörittämällä pyörää myötä- tai vastapäivään.
- Valikkotilassa pyörällä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
- Pyörää kääntämällä voi säätää äänenvoimakkuutta.
- Lepotilassa puhelimen voi palauttaa käyttöön millä 

tahansa pyörän näppäimellä.

C-näppäin
- Tällä näppäimellä voi poistaa merkkejä näytöstä.
- Painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa 

voi siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä.

päin
ilasta.
ilaan.
ttuna
iedot.

Monitoimiliitäntä
Kuuloketta, laturia ja PC-datakaapelia varten.

usic
yesti.
stoin.

Pikanäppäinpalkki
Voit siirtyä mukautettaviin pikavalikoihin 
koskettamalla näytön alareunaa.

More
Avaa More-valikko painamalla näyttöä kevyesti.

ofoni
ikana.
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Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi 

tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät 

kuvakkeet voivat vaihdella maan ja 

palveluntarjoajan mukaan.

Lukitustila

Puhelimen näkyvissä olevat näppäimet ja 

kosketusnäytön voi lukita, jolloin niitä ei voi käyttää 

vahingossa.

Voit lukita näppäimet painamalla perustilassa jonkin 

aikaa TAKAISIN. Avaa ne painamalla uudestaan 

jonkin aikaa TAKAISIN.

Voit myös asettaa puhelimen lukittumaan 

automaattisesti näytön sammumisen yhteydessä. 

Paina perustilassa OK ja valitse Asetukset → 

Puhelin → Autom. näppäinlukko → Päällä.

Kuvake Selitys

Signaalin voimakkuus

Puhelu kesken

Peittoalueen ulkopuolella (et voi soittaa 

tai vastaanottaa puheluja)

Lentotila käytössä

Vieras verkko

GPRS (2.5G) -verkkoyhteys

UMTS (3G) -verkkoyhteys

Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on 

tilattu

Soitonsiirto käytössä

Bluetooth aktivoitu

Musiikin toisto käynnissä

Bluetooth-kuulokemikrofoni tai -

handsfree-autosarja on kytketty

Uusi tekstiviesti (SMS)

Uusi multimediaviesti (MMS)

Uusi sähköpostiviesti

Uusi vastaajaviesti

Uusi asetusviesti

Lukitustila

Hälytys käytössä

Äänetön tila käytössä

Akun varaustaso
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Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja 
valmistelemalla se käyttöä varten.

Käyttövalmius

Puhelimen lataaminen noin kolme tuntia. 
Kun puhelin on ladattu, irrota laturi. 
Puhelin on valmis käytettäväksi. Voit 
kytkeä puhelimen päälle pitämällä 
pyörässä olevaa LOPETA-painiketta 
(punainen) painettuna.
Puhelimen kokoaminen ja valmisteleminen 
käyttöä varten
SIM-kortin ja akun asettaminen

1   Vedä teline ulos ja avaa kaiutin liu'uttamalla sitä 

ylöspäin.

2   Irrota akun suojus.

3   Aseta SIM-kortti paikalleen.

Huomautus Varmista, että kortin kullanväriset 

liittimet ovat alaspäin.

4   Aseta akku paikalleen.

5   Siirrä suojus takaisin paikalleen ja paina sitä 

kevyesti.

6   Avaa monitoimiliitännän suojus puhelimen 

alaosasta. Kytke laturi puhelimeen ja 

pistorasiaan.

Kun puhelin on täysin ladattu ( -kuvake ei 

liiku enää), irrota laturi pistorasiasta ja 

puhelimesta.

Akun varauksen vähenemisilmoitus

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta 

kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös 

akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso 

laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta 

automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun 

akku on ladattu. 

SIM-kortit

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM 

(Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on 

liittymän tiedot, kuten PIN-koodi, ja käytettävissä 

olevat valinnaiset palvelut. 3G-palveluja varten voit 

hankkia USIM (Universal Subscriber Identity 

Module) -kortin.

1 2 3

4 5 6
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Tässä puhelimessa on herkkätoiminen 
kosketusnäyttö. Kosketusnäytön 
käyttämisessä ei tarvita osoitinta tai 
kynää, vaan voit valita kohteita suoraan 
näytöstä sormellasi. Pidä puhelin 
kädessäsi ja valitse haluamasi toiminto 
koskettamalla kyseistä aluetta näytössä. 

- Kosketa: Valitse vaihtoehto tai valikko 
koskettamalla näyttöä kevyesti 
sormellasi. Koskettaminen toimii 
samalla tavalla kuin tietokoneen hiiri.

- Kosketa jonkin aikaa: Suorita toiminto 
koskettamalla näyttöä jonkin aikaa. 
Tämän toiminnon avulla voit siirtyä 
tiedostossa eteen- tai taaksepäin 
samalla kun toistat musiikkia tai 
videoita.

Huomautus

- Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä.

- Älä peitä näyttöä muovisuojuksella tai 
millään muullakaan.

- Suojele näyttöä kosteudelta ja vedeltä.
Näytön toiminta
Puhelimen palauttaminen lepotilasta...

Kun puhelinta ei käytetä tiettyyn aikaan, puhelimen 

näyttö sammuu ja puhelin siirtyy lepotilaan, jotta 

sen akku ei kulu turhaan. Kosketusnäyttö ei ole 

käytössä lepotilassa. Palauta puhelin käyttöön 

painamalla OK tai mitä tahansa pyörän näppäintä.

Kuvassa puhelin on toimintavalmiina perustilassa.

Hyödyllinen vinkki...

Lukitse tai avaa puhelin painamalla jonkin aikaa 

TAKAISIN.

Puhelun soittaminen...

Voit valita numeron ja soittaa puhelun 

koskettamalla näytön keskikohtaa, kun puhelin on 

perustilassa. 

Kun soittonäyttö tulee näkyviin, korosta numerot 

pyörällä ja valitse ne painamalla OK-näppäintä. 

Soita sitten numeroon painamalla LÄHETÄ.

Hyödyllinen vinkki...

Kun olet soittanut johonkin numeroon kerran, voit 

tallentaa sen puhelinmuistioon.
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Musiikkivalikon käyttäminen...

Avaa musiikkivalikko koskettamalla Music (näytön 

vasemmassa yläkulmassa). Pyörää pyörittämällä voit 

korostaa esimerkiksi luettelon albumeja. Valitse 

sitten kuunneltava albumi pyörän avulla ja paina 

OK.

Hyödyllinen vinkki...

Musiikin toiston aikana voit siirtyä More-valikkoon, 

jos haluat esimerkiksi keskeyttää musiikin toiston tai 

lisätä albumin suosikkeihin.

More-valikon käyttäminen...

Avaa More-valikko koskettamalla More (näytön 

oikeassa yläkulmassa). More-valikot ovat 

toimintokohtaisia, sillä ne sisältävät lisävaihtoehtoja 

kulloinkin käytössä olevaan toimintoon.

Näihin valikoihin voi siirtyä sekä puhelin- että 

musiikkitoiminnoista - esimerkiksi Lisää 
soittolistaan musiikkisoitinta käytettäessä.

Pikavalikoiden käyttäminen...

Näytön alareunassa on 3 pikanäppäintä, joita 

painamalla voi siirtyä suoraan valikoihin, kun 

puhelin on perustilassa. Nämä pikavalikot voi 

mukauttaa usein käytettävien toimintojen 

mukaisiksi.

Voit valita 24 vaihtoehdon joukosta, esim. Pure 

Music, Hälytykset tai Luo viesti, yllä olevan kuvan 

mukaisesti.
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Tässä osiossa on tietoa puhelimen 
tavallisimmista toiminnoista ja 
perusominaisuuksista.
Puhelimen päivittäinen käyttö
Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen puhelimeen

> Paina jonkin aikaa LOPETA.

> Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse .

> Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai 

nollaamisen jälkeen, valitse näyttökieli ja 

käynnistä Serenata-esittely painamalla OK. 

Tämän jälkeen voit mukauttaa puhelimen mielesi 

mukaan.

> Kun alkutoimet on tehty, perustilan näyttö on 

valmis käytettäväksi.

Virran katkaiseminen puhelimesta.

Paina perustilassa jonkin aikaa LOPETA.

Puhelun soittaminen tai 
vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

> Avaa soittonäyttö koskettamalla näytön 

keskiosaa, kun puhelin on perustilassa.

Huomautus Voit avata soittonäytön myös 

koskettamalla More ja valitsemalla Soita 
numeroon.

> Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.

> Paina LÄHETÄ.

> Lopeta puhelu painamalla LOPETA.

Puheluun vastaaminen

> Kun puhelin soi, paina LÄHETÄ.

> Lopeta puhelu painamalla LOPETA.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun 
aikana

Käännä pyörää myötä- tai vastapäivään.
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Valikon vaihtoehtojen valitseminen

> Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa OK.

> Selaa valikoita pyörää pyörittämällä.

> Korosta vaihtoehto ja vahvista valinta painamalla 

OK.

> Voit poistua

- siirtymällä yhden tason ylöspäin painamalla 

TAKAISIN.

- palaamalla perustilaan painamalla LOPETA.

Tekstin kirjoittaminen

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, 

puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa 

tekstiä ABC-, T9-, omat sanat-, numero- ja 

erikoismerkkitilassa.

Tekstinsyöttötilan muuttaminen

Kun käytössä on jokin tekstinsyöttötila:

- kosketa &:@, jos haluat siirtyä 

erikoismerkkitilaan.

- kosketa 123, jos haluat siirtyä numerotilaan.

- kosketa abc, jos haluat siirtyä ABC-tilaan.

- Koskettamalla ja pitämällä jonkin aikaa  voit 

siirtyä ABC-tilasta T9-tilaan ja päinvastoin.

Voit myös:

- koskettaa More ja valita T9-tila, jos haluat siirtyä 

ABC-tilasta T9-tilaan.

- koskettaa More ja valita Numeronsyöttö, jos 

haluat siirtyä numerotilaan.

- koskettaa More ja valita Erikoismerkkien 
syöttö, jos haluat siirtyä erikoismerkkitilaan.

- koskettaa More ja valita Tekstinsyöttö, jos 

haluat siirtyä takaisin T9- tai ABC-tilaan 

erikoismerkki- tai numerotilasta.

Tekstinsyöttökielen vaihtaminen

Kosketa More tekstinsyöttökentässä ja valitse 

Tekstinsyöttökieli → kieli.

ABC tilaan voit kirjoittaa merkkejä valitsemalla 

haluamasi merkistökentän. Voit ottaa T9-tilan 

käyttöön ABC-tilassa.

Erikoismerkkien voit kirjoittaa erikoismerkkejä ja 

symboleja.

Numeronsyöttö voit kirjoittaa numeroita.
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Sanan kirjoittaminen ABC-tilassa

Siirry merkistöön ja paina OK-painiketta, kunnes 

haluamasi merkki näkyy näytössä. Voit lisätä 

välilyönnin ja siirtyä kirjoittamaan seuraavaa sanaa 

painamalla LÄHETÄ.

Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen 

tai samassa merkistössä olevan eri kirjaimen, 

odota, että kohdistin siirtyy oikealle 

automaattisesti tai käännä pyörää myötäpäivään. 

Kirjoita sitten seuraava kirjain.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

> Valitse kullekin kirjaimelle sopiva merkistö 

kerran.

T9 arvaa sanan, jota olet kirjoittamassa.

> Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin 

muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.

> Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti 

painamalla LÄHETÄ. Muussa tapauksessa 

kosketa Vastineet, jolloin näyttöön tulevat 

painettuja näppäimiä vastaavat 

sanavaihtoehdot.

Numeroiden kirjoittaminen

Numerotilassa voi kirjoittaa numeroita. 

Selaa haluamiesi numeroiden kohtaan ja paina 

OK, niin valittu numero lisätään viestiin.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Selaa erikoismerkkejä pyörällä ja lisää valitsemasi 

erikoismerkki viestiin painamalla OK.

Muut kirjoitusvaihtoehdot

- Voit muuttaa kirjainkokoa ABC- ja T9-tiloissa 

koskettamalla .

- Voit lisätä välilyönnin valitsemalla 

välilyöntimerkin ( ). 

- Voit poistaa merkkejä yksitellen painamalla C. 

Voit tyhjentää koko näytön painamalla C-

näppäintä jonkin aikaa.

Omat sanat -tilan käyttäminen

Omat sanat -tilan avulla voit tallentaa valmiita 

sanoja, joita on helppo ja nopea lisätä viesteihin 

kirjoittamisen aikana.

Huomautus Tätä tilaa voi käyttää ainoastaan, kun 

T9-tila on käytössä. Tämä ominaisuus ei ole 

välttämättä käytettävissä kaikilla kielillä.

Sanan lisääminen Omat sanat -luetteloon

> Kirjoita lisättävä sana T9-tilassa.

> Näytä syötettä vastaavat vaihtoehtoiset sanat 

koskettamalla Vastineet. Kun kaikki 

vaihtoehtoiset sanat on selattu, näkyviin tulee 

Lisää sana.

> Kosketa Lisää sana.

> Syötä sana ABC-tilassa ja kosketa Valmis.

Sana lisätään Omat sanat -luetteloon.

Voit myös lisätä sanoja Omat sanat -luetteloon 

koskettamalla More ja valitsemalla Lisää sana, 

kun syötät tekstiä T9-tilassa.

Sanan valitseminen My words -luettelosta

> Kosketa More T9-tilassa ja valitse Omat sanat.

> Valitse haluamasi sana.

Tekstin muokkaaminen

Jos haluat muokata tekstinsyöttökentän tekstiä, 

kosketa näytön keskikohtaa. Kun merkistökenttä 

ei ole käytössä, siirrä osoitin muokattavaan 

kohtaan pyörää kääntämällä. Voit palata takaisin 

tekstinsyöttökenttään koskettamalla näytön 

keskikohtaa uudelleen.
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Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

Voit muuttaa näyttötekstien kielen.

> Paina perustilassa OK ja valitse Asetukset → 

Puhelinasetukset → Kieli.

> Valitse kieli.

Soittoäänen valitseminen

Voit valita puhelimen soittoäänen.

> Paina perustilassa OK ja valitse Asetukset → 

Ääniasetukset → Soittoääni.

> Valitse soittoääni.

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta 

koskettamalla perustilassa OK ja valitsemalla 

Asetukset → Ääniasetukset → Soiton 
voimakkuus.  Pyörän avulla voi säätää 

äänenvoimakkuutta. Paina sitten OK.

Näyttökohde

Voit valita perusnäytössä näkyvän kohteen.

> Paina perustilassa OK ja valitse Asetukset → 

Näyttöasetukset → Valmiustilan näyttö.

> Valitse näyttökohde.

Äänetön tila (Hiljainen tila)

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et 

halua häiritä muita.

Paina perustilassa jonkin aikaa C tai kosketa More 

ja valitse Äänetön tila.

Lentotila

Kun asetat puhelimen Offline-tilaan, voit käyttää 

puhelimen verkkopalveluista riippumattomia 

ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien 

laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa 

ja sairaaloissa.

Kosketa perustilassa More ja valitse Lentotila.

Pikavalikot

Voit asettaa perustilaan pikavalikoita.

> Kosketa perustilassa More ja valitse 

Pikapainikkeet.

> Valitse pikavalinta.

> Valitse pikavalinnalle määritettävä valikko.

Voit siirtyä pikavalikkoon koskettamalla 

pikanäppäinpalkkia ja valitsemalla valikon.

Puhelimen lukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta 

määrittämällä siihen salasanan. Puhelin pyytää 

salasanaa, kun siihen kytketään virta.

> Paina perustilassa OK ja valitse Asetukset → 

Turvallisuus → Vaihda salasana.

> Anna oletussalasana 00000000 ja valitse .

> Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja valitse 

.

> Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse .

> Valitse Puhelimen lukitus → Päälle.

> Kirjoita salasana ja valitse .

Internetin selaaminen

Langattoman Internetin käyttö on helppoa 

sisäänrakennetun selaimen ansiosta. Voit käyttää 

erilaisia palveluja ja lukea uusimpia tietoja sekä 

ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

- Voit siirtyä palveluntarjoajan kotisivulle 

painamalla perustilassa OK ja valitsemalla Selain 

→ Koti. 

- Voit kirjoittaa haluamasi verkkosivun osoitteen 

manuaalisesti painamalla perustilassa OK ja 

valitsemalla Selain → Kirjoita URL-osoite.

- Valitse Web-osoite tallennettujen sivujen 

luettelosta tai historialuettelosta; Paina 

perustilassa OK ja valitse Selain → Tallennetut 
sivut tai Sivuhistoria.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata selaimen kohteita pyörän tai 

kosketusnäytön avulla. Voit siirtyä selaimen 

linkkien välillä koskettamalla kosketusnäytön 

oikeaa tai vasenta reunaa.

- Voit valita selaimen kohteita painamalla OK ja 

valitsemalla Valitse.

- Voit palata edelliselle sivulle painamalla 

TAKAISIN.

- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla More.

- Voit sulkea selaimen painamalla LOPETA.
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Videoiden toistaminen

Videotiedostojen katselun 

valmisteleminen

- Lataa selaimesta. s. 36

- Kopioi tietokoneesta lisävarusteena saatavan 

Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on 

Samsung PC Studion käyttöoppaassa.

- Kopioi tietokoneesta käyttämällä puhelinta 

tallennusvälineenä. s. 21

- Vastaanota aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta.

s. 53

- Synkronointi Windows Media Playerin kanssa 

tietokoneessa. s. 21

Videotiedostojen toistaminen

> Nosta kaiutin esiin liu'uttamalla puhelimen 

takaosaa ylöspäin.

> Paina perustilassa OK ja valitse Sovellukset → 

Mediasoitin → Videot.

> Valitse toistettava tiedosto.

Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana 

pyörän avulla.

> Pysäytä toisto painamalla TAKAISIN.

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistioon voi tallentaa useita 

puhelinnumeroja, sähköpostiosoitteita sekä muita 

yhteystietoja. Yhteystietoja käyttämällä voit soittaa 

puheluita tai lähettää viestejä milloin vain.

Yhteystietojen lisääminen

> Avaa soittonäyttö koskettamalla näytön 

keskiosaa, kun puhelin on perustilassa.

> Valitse puhelinnumero pyörän avulla.

> Kosketa More ja valitse Lisää uuteen 
yhteystietoon → numerotyyppi.

> Määritä yhteystiedot.

> Kosketa More ja tallenna yhteystieto valitsemalla 

Tallenna.

Yhteystietojen etsiminen

> Perustilassa voit etsiä puhelinmuistion 

yhteystietoja pyörittämällä pyörää myötä- tai 

vastapäivään.

> Valitsee etsittävän nimen alkukirjain.

> Siirry yhteystiedon kohdalle ja soita siihen 

painamalla LÄHETÄ. 

> Jos nimellä on useita numeroita, selaa numeron 

kohdalle ja paina LÄHETÄ.

Viestien lähettäminen

Voit lähettää tekstiä, multimediatiedostoja ja 

sähköpostiviestejä.

Tekstiviestin lähettäminen

> Paina perustilassa OK ja valitse Viestit → Luo 
viesti → Tekstiviesti.

> Kirjoita viesti.

> Paina More ja valitse Lähetä viesti.

> Valitse Lisää puhelinmuistiosta, Syötä 
numero tai Lisää ryhmästä.

> Lisää vastaanottajan numero.

> Kosketa More ja lähetä viesti valitsemalla 

Lähetä.

Multimediaviestin lähettäminen

> Paina perustilassa OK ja valitset Viestit → Luo 
viesti → Multimediaviesti.

> Valitse Aihe.

> Kirjoita viestin aihe ja kosketa Valmis tai kosketa 

More ja valitse Valmis.

> Valitse Kuva tai video ja lisää kuva tai 

videoleike.

> Valitse Ääni ja lisää äänileike.

> Valitse Viesti.

> Kirjoita viesti ja kosketa Valmis tai kosketa More 

ja valitse Valmis.

> Valitse Liitä tiedosto(t) → kohteen luokka → 

lisättävä kohde. Toista tämä vaihe, jos haluat 

lisätä muita kohteita.

> Kosketa lopuksi More ja valitse Lähetä.

> Valitse Lisää puhelinmuistiosta, Kirjoita 
numero, Kirjoita sähköpostiviesti tai Lisää 
ryhmästä.

> Lisää vastaanottajan numero tai 

sähköpostiosoite.

> Kosketa More ja lähetä viesti valitsemalla 

Lähetä.
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Sähköpostiviestin lähettäminen

> Paina perustilassa OK ja valitse Viestit → Luo 
viesti → Sähköposti.

> Valitse Aihe.

> Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja kosketa Valmis 
tai kosketa More ja valitse Valmis.

> Valitse Viesti.

> Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa Valmis tai 

kosketa More ja valitse Valmis.

> Valitse Liitä tiedosto(t) → kohteen luokka.

> Valitse lisättävät kohteet ja paina OK.

> Kosketa More ja valitse Liitä merkityt.

> Kosketa More ja valitse Lähetä.

> Valitse Lisää puhelinmuistiosta, Kirjoita 
sähköpostiviesti tai Lisää ryhmästä.

> Kirjoita sähköpostiosoite.

> Kosketa More ja lähetä sähköpostiviesti 

valitsemalla Lähetä.

Viestien lukeminen

Voit vastaanottaa viestejä ja tallentaa ne 

puhelimeen.

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

> Paina OK.

> Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

> Paina perustilassa OK ja valitse Viestit → 
Saapuneet.

> Valitse tekstiviesti ( ).

Multimediaviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

> Paina OK.

> Kosketa More ja valitse Nouda.

> Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

> Paina perustilassa OK ja valitse Viestit → 
Saapuneet.

> Valitse multimediaviesti ( ). 

Sähköpostiviestin lukeminen

> Paina perustilassa OK ja valitse Viestit → 

Sähköpostit.

> Valitse tili.

> Lataa sähköpostiviesti tai -otsikko painamalla 

OK, kun näkyviin tulee Tarkista uudet 
sähköpostiviestit -ilmoitus.

> Siirry sähköpostiviestin tai otsikkotiedon kohdalle 

ja paina LÄHETÄ.

> Jos valitset otsikon, paina More ja valitse 

Nouda.

Vastaajaviestien kuunteleminen

Voit muodostaa vastaajapalveluun yhteyden ja 

kuunnella viestisi.

Kosketa perustilassa More ja valitse Vastaaja. 

Puhelin muodostaa yhteyden vastaajapalveluun.
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Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka 

mahdollistaa langattoman yhteyden muihin 

Bluetooth-laitteisiin. Bluetooth yhteyden avulla voi 

vaihtaa tietoja muiden laitteiden kanssa, käyttää 

handsfree-laitetta sekä kuunnella musiikkia 

langattoman Bluetooth-kuulokemikrofonin tai 

muiden Bluetooth-musiikkilaitteiden kautta. 

Bluetoothin käyttöönotto

Kosketa perustilassa More ja valitse Bluetooth.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin 

muodostus

> Paina perustilassa OK ja valitse Asetukset → 

Bluetooth → Omat laitteet → Uusi haku.

> Valitse laite.

> Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen 

laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä 

on sellainen, ja valitse .

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-

koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

> Avaa jokin sovelluksista, kuten Puhelinmuistio, 

Kirjasto, Järjestelijä, Muistio tai Tehtävä.

> Selaa haluamaasi kohtaan.

> Kosketa More ja valitse lähetysvaihtoehto → 
Bluetooth.

> Jos lähetät yhteystietoja, valitse, mitkä tiedot 

lähetetään.

> Etsi ja valitse laite.

> Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi 

ja valitse .

Tietojen vastaanottaminen

> Perustilassa paina OK ja valitse Asetukset → 

Bluetooth → Oman puhel. näkyvyys → Päällä 

salliaksesi muiden laitteiden löytävän puhelimesi.

> Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyttä 

puhelimeen, salli yhteys valitsemalla Kyllä.

> Vahvista vastaanotto tarvittaessa valitsemalla 

Kyllä.
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Voit ladata ja toistaa mp3-tiedostoja, 
äänikirjoja podcast-tiedostoja 
puhelimeesi. Musiikkipuhelimen sisäinen 
kaiutin toistaa kaiken todella 
laadukkaasti. Liu'uta kaiutin auki, kun 
käytät musiikkisoitinta.

BeoPlayerin käyttäminen

Bang & Olufsenin BeoPlayer-ohjelmisto ja 
lisäohjeita on mukana toimitettavalla CD-
levyllä. BeoPlayer lajittelee musiikin 
automaattisesti lajin, esittäjän, raidan 
nimen ja albumin nimen mukaan. 
Ohjelman avulla voit tehdä omia 
soittolistojasi.

Jos haluat kopioida musiikkitiedostoja 
BeoPlayerillä, asenna ohjelmisto ensin 
tietokoneeseen. Lisätietoja BeoPlayerin 
asentamisesta ja käyttämisestä on CD-
levyllä.

Varoitus MAC-käyttäjille! ‘Eject 
Serenata’ yhteys tulee katkaista 
tietokoneen näytön alareunassa olevan 
työkalupalkin kautta ennen puhelimen 
irrottamista, jotta puhelin ei vaurioidu 
musiikin siirron aikana.
Musiikkisoittimen käyttäminen
Musiikkitiedostojen valmisteleminen

Voit tallentaa musiikkitiedostoja puhelimeesi 

seuraavilla tavoilla:

- CD-levyn kopiointi tietokoneeseen asennetulla 

BeoPlayerillä.

- Synkronointi Windows Media Playerin kanssa 

tietokoneessa.

- Lataa selaimesta. s. 36

- Kopioi tietokoneesta lisävarusteena saatavan 

Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on 

Samsung PC Studion käyttöoppaassa.

- Kopioi tietokoneesta käyttämällä puhelinta 

tallennusvälineenä.

- Vastaanota aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta.

s. 53

Musiikkitiedostojen kopioiminen CD-

levyltä BeoPlayer-ohjelmistolla

BeoPlayer-ohjelmistolla voit kopioida 

musiikkitiedostoja CD-äänilevyltä 

musiikkipuhelimeen.

> Kytke puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelin 

avulla. Voit myös asettaa puhelimen 

pöytäpidikkeeseen ja kytkeä PC-datakaapelin 

pidikkeeseen.

> Kosketa perustilassa More ja valitse Yhdistä 
tietokoneeseen → MTP.

> Valitse Synkronoi mediatiedostot tähän 
laitteeseen, kun tietokoneen näyttöön tulee 

ponnahdusikkuna.

> Valitse ohjauspalkista PC CD, jos haluat toistaa 

CD-asemassa olevan CD-levyn.

> Voit avata PC CD -luettelon valitsemalla valinnan 

uudelleen tai siirtämällä hiiren näytön 

vasemmalle sivulle.

> Kohdenäkymät voi avata napsauttamalla 

vasemmalla alhaalla olevaa COPY-painiketta.

> Valitse Senenata napsauttamalla 

kohdenäkymässä oikealla ylhäällä olevaa nuolta.

> Valitse NEW FOLDER.

> Vedä ja pudota PC CD -luettelosta kopioitavat 

raidat uuteen kansioon.

> Irrota puhelin tietokoneesta asianmukaisesti, kun 

kopiointi on valmis.

Musiikkitiedostojen synkronointi 

Windows Media Playerin kanssa  

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen 

synkronoimalla sen tietokoneella Windows Media 

Player 11:n tai uudemman version kanssa. 

Huomautus Jos haluat siirtää levyjen kansia 

puhelimeen, käytä MTP-siirtotilaa.

> Kytke puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelin 

avulla. Voit myös asettaa puhelimen 

pöytäpidikkeeseen ja kytkeä PC-datakaapelin 

pidikkeeseen.

> Kosketa perustilassa More ja valitse Yhdistä 
tietokoneeseen → MTP.

> Valitse Synkronoi mediatiedostot tähän 
laitteeseen, kun tietokoneen näyttöön tulee 

ponnahdusikkuna.

> Voit valita ja vetää haluamasi musiikkitiedostot 

tai soittolistat synkronointiluetteloon.

> Valitse Aloita synkronointi.

> Irrota puhelin tietokoneesta asianmukaisesti, kun 

synkronointi on valmis.

Kytkeminen tietokoneeseen ja 

musiikkitiedostojen kopioiminen 

tietokoneesta

Huomautus Jos olet MAC-käyttäjä, siirrä 

musiikkitiedostot puhelimeen Massamuisti-
vaihtoehdon avulla.

> Kytke puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelin 

avulla.

> Kosketa perustilassa More ja valitse Yhdistä 
tietokoneeseen → Massamuisti.

> Valitse Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja, 

kun tietokoneen näyttöön tulee 

ponnahdusikkuna. Tietokoneen näyttöön 

avautuu Siirrettävä tallennusväline -ikkuna 

automaattisesti.

Jos näin ei käy, valitse Windowsin työpöydältä 

Oma tietokone ja avaa puhelimen 

tiedostokansio kaksoisnapsauttamalla sen 

kuvaketta.

> Kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.

> Irrota puhelin tietokoneesta asianmukaisesti, kun 

kopiointi on valmis.
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Koskettamalla Music, voit siirtyä 
musiikkikirjastoluetteloon mistä tahansa 
valikkonäytöstä.

Valittavana ovat seuraavat 
musiikkikirjastot:

Esittäjät-kirjastossa musiikkitiedostot on 
lajiteltu esittäjien mukaan.

Albumit-kirjastossa musiikkitiedostot on 
lajiteltu albumien mukaan.

Raidat-kirjastossa musiikkitiedostot on 
lajiteltu raitojen mukaan.

Kannet-kirjastossa musiikkitiedostot on 
lajiteltu kansikuvien mukaan. Voit selata 
kansikuvia pyörän avulla.

Suosikit-luettelossa näkyy 
suosikkimusiikkitiedostosi.

Soittolistat-kohdassa näkyvät luomasi 
soittolistat.

Podcastit-kohdassa näkyvät 
tietokoneesta ladatut Podcast-tiedostot.

Äänikirjat-tuo näkyviin äänikirjojen 
luettelon.

Tyylilajit-kirjastossa musiikkitiedostot on 
lajiteltu tyylilajien mukaan.

Viimeaikoina lisätyt -kohdassa näkyvät 
puhelimeen viimeaikoina tallennetut 
musiikkitiedostot.

Huomautus

- Kun musiikin toisto on aloitettu, 
musiikkikirjastoluettelon yläreunassa 
näkyy Toistetaan parhaillaan. Kun 
musiikkisoitin ei ole käytössä, näytössä 
näkyy Aloita toisto.

- Jos muutat musiikkitiedoston tyylilajiksi 
Audiobook tai Podcast, 
musiikkitiedoston sisältävän albumin 
kansikuva ei näy Kannet-kohdassa.

Musiikin toistaminen

Musiikkisoittimella voit kuunnella musiikkia ja jakaa 

suosikkikappaleesi muiden kanssa.

> Vedä kaiutin ulos nostamalla puhelimen takaosa 

ylös ennen musiikkisoittimen käyttöä.

> Kosketa Music. Esiin tulee 

musiikkikirjastoluettelo.

> Valitse musiikkikirjasto → musiikkitiedosto. 

Musiikkisoitin käynnistyy ja tiedosto toistetaan.

> Jos haluat lopettaa toiston ja sulkea soittimen, 

paina LOPETA.

Hyödyllinen vinkki... Kun painat perustilassa Music 

ja odotat muutaman sekunnin, musiikkisoitin alkaa 

toistaa viimeksi soitettua musiikkitiedostoa.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja 

koskettamalla More:

- Tauko tai Toista: tauko tai toiston jatkaminen.

- Musiikkikirjaston aloitussivu: siirry 

musiikkikirjastoluetteloon.

- Lisää Suosikkeihin: lisää tiedosto Suosikit-
musiikkikirjastoon.

- Lisää soittolistaan: lisää tiedosto johonkin 

luomaasi soittolistaan.

- Siirry esittäjään: avaa parhaillaan soivan 

esittäjän albumiluettelo.

- Bassojen korostus: muuta bassotoistoa siten, 

että alhaisia taajuuksia korostetaan.

- Toista Bluetoothilla: Kytke puhelin Bluetooth-

stereokuulokkeisiin ja toista tiedosto.

- Poista kappale: poista tiedosto.

- Toisto: ota uusintatila käyttöön tai poista se 

käytöstä.

- Lähetystapa: lähetä tiedosto 

multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-

yhteyden kautta.

- Kappaleen tiedot: tarkastele tiedoston tietoja.

Musiikkisoittimen käyttäminen

> Voit käyttää seuraavia perustoimintopainikkeita 

toiston aikana:

- Painamalla LÄHETÄ, voit keskeyttää toiston 

tai jatkaa sitä.

- Avaa käytössä oleva soittolista painamalla OK.

- Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta.

- Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen 

tiedostoon koskettamalla näytön vasemmalle 

ja oikealle osoittavia nuolia. Jos nuolia ei näy, 

voit tuoda ne näkyviin koskettamalla näytön 

alareunan keskustaa.

Voit siirtyä musiikkisoittimen ja 

musiikkikirjastoluettelon välillä koskettamalla 

näytön keskikohtaa.

Voit muodostaa yhteyden Bluetooth-

stereokuulokemikrofoniin toiston aikana painamalla 

More ja valitsemalla Toista Bluetoothilla. Kun 

kytkentä on tehty, sulje kaiutin liu'uttamalla 

takaosa alas.

Hyödyllinen vinkki... Voit vaihtaa musiikkisoittimen 

ja puhelimen välillä toiston aikana painamalla 

Music. Kun puhelin siirtyy perustilaan, paina OK ja 

haluamaasi valikkoon. Voit kirjoittaa viestejä tai 

selata puhelinmuistiota musiikinkuuntelun aikana.
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Rentoudu PureMusicin avulla

Voit kuunnella musiikkia ilman, että saapuvat 

puhelut tai viestit häiritsevät sinua. Toiston aikana 

puhelin vastaanottaa puhelut ja viestit taustalla 

ilmoittamatta sinulle. Kun suljet musiikkisoittimen, 

puhelin näyttää ilmoitukset vastaanotetuista 

puheluista ja viesteistä.

> Paina perustilassa näytön alaosassa olevaa 

pikanäppäinpalkkia.

> Aktivoi PureMusic painamalla .

> Painamalla OK.

Toisto satunnaisessa järjestyksessä

Kun aloitat musiikin toiston 

musiikkikirjastoluettelosta painamalla LÄHETÄ, 

musiikkisoitin toistaa valitun luettelon raidat 

satunnaisessa järjestyksessä (esittäjät, albumit tai 

muut musiikkikirjastot). Kun kaikki raidat on 

toistettu, musiikkisoitin toistaa luettelon uudelleen 

satunnaisessa järjestyksessä.

Musiikin suoratoisto puhelimessa

Voit muodostaa yhteyden suoratoistopalvelimeen ja 

kuunnella musiikkia puhelimen kautta ilmaiseksi. 

Määritä ensin suoratoistopalvelimen kanssa 

käytettävä yhteysprofiili. s. 38

Oman soittolistan luominen

> Valitse musiikkikirjastoluettelosta musiikkikirjasto 

→ musiikkitiedosto.

> Kosketa More ja valitse Lisää soittolistaan.

> Valitse Lisää uuteen soittolistaan.

> Kirjoita soittolistan nimi ja kosketa Valmis.

Soittolistat-kansioon tallennettu soittolista.

Voit ladata soittolistoja BeoPlayerista tai Windows 

Media Playerista. Lisätietoja on kohdassa 

"Musiikkitiedostojen kopioiminen CD-levyltä 

BeoPlayer-ohjelmistolla" tai "Musiikkitiedostojen 

synkronointi Windows Media Playerin kanssa".

Musiikkisoittimen toimintojen 
käyttäminen

Musiikkitiedoston etsiminen

Voit etsiä musiikkitiedostoa musiikkikirjastoista 

kirjoittamalla tiedoston, albumin tai raidan nimen. 

Selaa musiikkikirjastoluettelossa musiikkikirjaston 

kohdalle, kosketa More ja valitse hakuvaihtoehto, 

kuten Hae esittäjistä tai Hae levyistä.

Raidan poistaminen

Voit poistaa raitoja puhelimen muistista.

> Valitse musiikkikirjastoluettelosta musiikkikirjasto 

→ musiikkitiedosto.

> Kosketa More ja valitse Poista kappale.

Kirjastojen järjestyksen muuttaminen

> Valitse musiikkikirjastoluettelosta Asetukset → 

Musiikkivalikon järjestys.

> Selaa siirrettävän kirjaston kohdalle.

> Kosketa More ja valitse Siirrä.

> Siirrä korostuspalkki haluamaasi kohtaan, 

kosketa More ja valitse Tallenna.

Musiikkikirjaston poistaminen käytöstä

> Valitse musiikkikirjastoluettelosta Asetukset → 

Musiikkivalikon järjestys.

> Selaa käytöstä poistettavan kirjaston kohdalle.

> Kosketa More ja valitse Älä näytä valikossa.

> Jos haluat aktivoida kirjaston, valitse Näytä 
valikossa.

Musiikkisoittimen asetusten 
muuttaminen

Selaa musiikkikirjastoluettelossa kohtaan 

Asetukset.

- Musiikkivalikon järjestys: muuta kirjastojen 

järjestystä

- Bassojen korostus: ota bassojen korostus 

käyttöön, niin että alhaisia taajuuksia 

korostetaan. Tämä toiminto on käytettävissä 

vain, jos kaiutin on yläasennossa tai puhelimeen 

on kytketty kuulokkeet.

- Luettelorivihaku: Jos tämä toiminto on 

käytössä, valitse haettavan kohteen alkukirjaimet 

kohdissa Esittäjä, Albumit ja Raidat.

- Oletusvoimakkuus: valitse musiikkitiedostojen 

toiston oletusäänenvoimakkuus.
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Voit synkronoida puhelinmuistion 
Microsoft Outlook® -sovelluksen kanssa 
ja siirtää yhteystietoja, tapaamisia, 
tehtäviä ja muistioita.
Puhelinmuistion synkronointi Outlookin kanssa
Synkronointi PC-datakaapelin kautta

> Kytke puhelin tietokoneeseen PC-datakaapelin 

avulla.

> Kosketa perustilassa More ja valitse Yhdistä 
tietokoneeseen → PC studio.

> Paina OK.

> Avaa Samsung PC Studio -ohjelma 

tietokoneessa ja valitse PC Studio -ikkunasta 

Synchronise.

> Valitse synkronoitavat kohteet ja napsauta Sync-

painiketta.

> Kun synkronointi on valmis, voit tarkastella 

tuloksia valitsemalla Detail.

Synkronointi Bluetoothin kautta

> Etsi puhelin ja muodosta laitepari siitä ja 

tietokoneesta. s. 53

> Avaa Samsung PC Studio -ohjelma 

tietokoneessa ja valitse PC Studio -ikkunasta 

Synchronise.

> Valitse synkronoitavat kohteet ja napsauta Sync-

painiketta.

> Kun synkronointi on valmis, voit tarkastella 

tuloksia valitsemalla Detail.
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Tässä osiossa käsitellään puheluihin 
liittyviä toimintoja. Puheluita voi soittaa 
monella tavalla ja puheluiden aikana voi 
käyttää erilaisia toimintoja.

Huomautus Puhelin siirtyy lepotilaan 
puhelun aikana. Herättääksesi puhelimen 
ja käyttääksesi näppäimiä ja 
kosketusnäyttöä, paina mitä tahansa 
näppäintä.
Puhelutoiminnot
Puhelun soittaminen

Puhelun soittaminen

> Avaa soittonäyttö koskettamalla näytön 

keskiosaa, kun puhelin on perustilassa.

> Syötä suuntanumero ja puhelinnumero pyörän 

avulla.

Huomautus 

- Jos haluat muokata kirjoitettuja numeroita, 

kosketa näyttöä syöttökentän ollessa valittuna, 

siirrä osoitinta pyörällä ja poista numero 

painamalla C.

- Voit lisätä välin koskettamalla More ja 

valitsemalla Tauko.

> Paina LÄHETÄ.

> Voit lopettaa puhelun painamalla LOPETA.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

> Valitse plus-merkki (+) soittonäytössä.

> Näppäile maatunnus, suuntanumero sekä 

puhelinnumero ja paina LÄHETÄ.

Viimeksi soitettuihin numeroihin 

soittaminen

> Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista 

numeroista painamalla perustilassa LÄHETÄ.

> Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina 

LÄHETÄ.

Puhelinmuistioon tallennettuun 

numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, 

voit soittaa siihen valitsemalla sen 

puhelinmuistiosta. s. 43

> Käännä pyörää myötä- tai vastapäivään 

perustilassa.

> Valitsee etsittävän nimen alkukirjain.

> Siirry yhteystiedon kohdalle ja soita siihen 

painamalla LÄHETÄ. 

> Jos nimellä on useita numeroita, selaa numeron 

kohdalle ja paina LÄHETÄ.

Puheluun vastaaminen

Puhelin soi puhelun saapuessa. 

Vastaa puheluun painamalla LÄHETÄ tai 

koskettamalla More ja valitsemalla Vastaa.

Huomautus Mykistä puhelin tulevan puhelun 

aikana kääntämällä pyörää vastapäivään.

Puhelun hylkääminen

Hylkää puhelu painamalla LOPETA tai 

koskettamalla More ja valitsemalla Hylkää.

Vastaamatta jääneiden puhelujen 
tarkastelu

Näytössä näkyy mahdollisten vastaamatta 

jääneiden puhelujen määrä.

> Paina OK.

> Voit halutessasi selata vastaamatta jääneitä 

puheluita.

> Soita haluamaasi numeroon painamalla 

LÄHETÄ.
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Kuulokkeiden (EarSet 3) pitäminen ja 
käyttäminen

Äänenlaatu on paras, kun käytät kuulokkeita. Voit 

soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä 

puhelinta korvalla.

VAROITUS! Pitkäkestoinen käyttö kovalla 

äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulovaurioita. 

Huomautus Puhelun uudelleenvalinta ei ehkä ole 

mahdollista musiikin kuuntelun aikana.

Kuulokkeita voi käyttää kytkemällä ne puhelimen 

pohjassa olevaan liitäntään.

- Voit valita edellisen puhelun uudelleen 

painamalla kuulokkeiden mikrofonin keskikohtaa 

ja pitämällä sitä painettuna. 

- Voit vastata puheluun painamalla painiketta. 

- Voit lopettaa puhelun painamalla painiketta.

Kaiutinpuheluominaisuuden 
käyttäminen

Voit käyttää puhelinta kaiutinpuhelimena, joten voit 

puhua ja kuunnella pienen matkan päästä.

Kun avaat kaiuttimen liu'uttamalla puhelimen 

takaosan ylös puhelun aikana, puhelin ottaa 

käyttöön kaiutinpuhelintilan. Voit puhua 

puhelimessa pitelemättä puhelinta korvallasi.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana voit käyttää lukuisia toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen 

puhelun aikana

Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta.

Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta 

noutaminen

Aseta puhelu pitoon koskettamalla More ja 

valitsemalla Pidä tai nouda puhelu pidosta 

valitsemalla Nouda puhelu.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa rinnakkaisen puhelun sillä aikaa, kun 

toinen puhelu on pidossa, jos verkko tukee kyseistä 

toimintoa.

> Aseta puhelu pitoon koskettamalla More ja 

valitsemalla Pidä.

> Soita toinen puhelu normaalisti.

> Vaihda puheluiden välillä koskettamalla More ja 

valitsemalla Vaihda puheluita.

> Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla 

LOPETA.

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit 

parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön 

kanssa. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, 

että verkko tukee toimintoa ja että 

koputusominaisuus on käytössä. s. 52

> Vastaa puheluun painamalla LÄHETÄ. 

Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti 

pitoon.

> Vaihda puheluiden välillä koskettamalla More ja 

valitsemalla Vaihda puheluita.

> Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla 

LOPETA.
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Puhelunaikaisten toimintojen 

käyttäminen

Puheluiden aikana voit käyttää seuraavia 

vaihtoehtoja koskettamalla More:

- Vaihda kuulokkeisiin tai Vaihda puhelimeen: 

siirrä puhelu Bluetooth-kuulokemikrofoniin, 

handsfree-autosarjaan tai takaisin puhelimeen.

- Pidä/Nouda puhelu: aseta käynnissä oleva 

puhelu pitoon tai nouda se pidosta.

- Mykistä tai Mykistys pois päältä: ota 

puhelimen mikrofoni käyttöön tai poista se 

käytöstä. Kun puhelimen mikrofoni on poistettu 

käytöstä, linjan toisessa päässä oleva henkilö ei 

kuule puhettasi.

- Vaimenna näppäinäänet tai Palauta 
näppäinäänet: kytke DTMF-äänet päälle tai pois 

päältä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat 

numeronäppäimiä painettaessa, käytetään 

puhelimissa äänitaajuusvalintaan. 

Huomautus Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai 

automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, 

että Palauta näppäinäänet -toiminto on valittuna. 

- Lähetä viesti: lähetä tekstiviesti henkilölle, jonka 

kanssa puhut puhelimessa.

- Lähetä DTMF: lähetä DTMF-äänet (Dual Tone 

Multi-Frequency) ryhmänä. Tästä toiminnosta on 

hyötyä annettaessa salasanaa tai tilinumeroa 

esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.

- Uusi puhelu: soita uusi puhelu.

- Puhelinmuistio: tarkastele puhelinmuistion 

luetteloa.

- Soittajan yhteystiedot: tarkastele yhteystietoja, 

jos numero on tallennettu puhelinmuistioon.

- Kalenteri: tarkasta aikataulu kalenterista tai lisää 

uusia tapaamisia.

- Muistio: luo muistio.

- Vaihda puheluita: voit vaihtaa puheluiden 

välillä, jos puhut kahta puhelua yhtä aikaa.

- Yhdistä puhelut: luo neuvottelupuhelu 

lisäämällä pidossa oleva soittaja käynnissä 

olevaan puheluun. Neuvottelupuheluun voi 

osallistua enintään kuusi henkilöä.

- Siirrä: siirrä aktiivinen puhelu pidossa olevalle 

henkilölle. Puhelusi katkaistaan, mutta kyseiset 

kaksi soittajaa voivat jatkaa puhelua keskenään.

- Valitse yksi puhelu: valitse yksi 

neuvottelupuhelun osallistujista. Tämän jälkeen 

käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Yksityinen puhelu: keskustelu yhden osapuolen 

kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella 

keskenään. Yhdistä molemmat erilliseen 

keskusteluun osallistuneet takaisin 

neuvottelupuheluun valitsemalla Yhdistä 
puhelut.

Lopeta puhelu: poista valittu osanottaja.
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Voit lähettää ja vastaanottaa teksti-, 
multimedia ja sähköpostiviestejä. Voit 
myös käyttää palveluviestejä sekä 
tiedotepalveluviestejä.

Pääset tähän valikkoon painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla Viestit.

Huomautus Sähköpostin lähettäminen ja 
muiden sähköpostitoimintojen 
käyttäminen edellyttää, että olet tilannut 
sähköpostipalvelun ja määrittänyt 
sähköpostitilin ja -profiilin asetukset. 
Lisätietoja: Viestiasetukset → 
Sähköposti → Sähköpostiprofiilit ja 
Sähköpostitilit. s. 34
Viestit
Luo viesti

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää 

tekstiviestejä, multimediaviestejä tai 

sähköpostiviestejä.

Tekstiviesti

Tässä valikossa voit luoda ja lähettää tekstiviestejä 

tekstiviestipalvelun (SMS) avulla.

Tekstiviesti luominen ja lähettäminen

> Kirjoita viesti.

Huomautus Tekstiviestissä sallittu merkkien 

enimmäismäärä riippuu koodausasetuksesta. Jos 

viesti on enimmäismerkkimäärää tätä pitempi, 

puhelin jakaa sen osiin.

> Valitse lopuksi Lähetä.

> Lisää vastaanottajan numero jollakin seuraavista 

tavoista:

Lisää puhelinmuistiosta: valitse puhelinnumero 

puhelinmuistiosta.

Syötä numero: syötä puhelinnumero.

Lisää ryhmästä: valitse soittajaryhmä 

puhelinmuistiosta.

Voit lisätä muita vastanottajia valitsemalla Lisää 
vastaanottaja ja toistamalla tämän vaiheen.

> Kosketa More ja lähetä viesti valitsemalla 

Lähetä.

Toiminnot tekstiviestien laatimisen aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla 

More:

- Valitse: vahvista tai valitse korostettuna oleva 

kohde.

- Lähetä viesti: siirry vastaanottajakenttään.

- Tallenna luonnoksena: tallenna viesti 

Luonnokset-kansioon.

- Syötä kohde: lisää malli, yhteyshenkilön 

puhelinnumero tai kirjanmerkki.

- Erikoismerkkien syöttö tai Numeronsyöttö: 

siirry erikoismerkki- tai numeronsyöttötilaan.

- T9-tila: ota T9-tila käyttöön tai poista se 

käytöstä. Jos T9-tila on käytössä, Lisää sana- ja 

Omat sanat -vaihtoehdot ovat käytettävissä.

- Tekstinsyöttökieli: muuta tekstinsyöttökieli.
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Multimediaviesti

Multimediaviestipalvelun (MMS) avulla voit lähettää 

puhelimesta toiseen puhelimeen tai sähköpostiin 

viestejä, joissa on tekstiä, kuvia ja ääntä.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

> Valitse Aihe-kenttä.

> Kirjoita viestin aihe ja kosketa Valmis tai kosketa 

More ja valitse Valmis.

> Valitse Kuva tai video -kenttä ja lisää kuva tai 

videoleike.

Huomautus 

- Multimediaviestin enimmäiskoko voi vaihdella 

palveluntarjoajan mukaan.

- Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights 

Management) -järjestelmä voi estää joidenkin 

tiedostojen välittämisen.

> Valitse Ääni-kenttä → kohteen luokka ja lisää 

sitten äänileike.

> Valitse Viesti-kenttä.

> Kirjoita viesti ja kosketa Valmis tai kosketa More 

ja valitse Valmis.

> Valitse Liitä tiedosto(t) → kohteen luokka → 

lisättävä kohde. Toista tämä vaihe, jos haluat 

lisätä muita kohteita.

> Kosketa lopuksi More ja valitse Lähetä.

> Lisää vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite 

valitsemalla jokin seuraavista:

Lisää puhelinmuistiosta: valitse puhelinnumero 

tai sähköpostiosoite puhelinmuistiosta.

Kirjoita numero: syötä puhelinnumero.

Kirjoita sähköpostiviesti: kirjoita 

sähköpostiosoite.

Lisää ryhmästä: valitse soittajaryhmä 

puhelinmuistiosta.

Voit lisätä muita vastanottajia valitsemalla Lisää 
vastaanottaja ja toistamalla tämän vaiheen.

> Kosketa More ja lähetä viesti valitsemalla 

Lähetä.

Toiminnot multimediaviestien laatimisen 
aikana

Voit käyttää seuraavia toimintoja koskettamalla 

More. Toiminnot voivat vaihdella valitun kentän 

mukaan.

- Lisää aihe tai Lisää viesti: kirjoita viestin aihe tai 

teksti.

- Lisää kuva tai video tai Lisää ääni: lisää 

puhelimen muistiin tallennettu mediatiedosto.

- Liitä: liitä käyntikortti tai kalenteritieto 

datamuotoisena liitteenä tai Muut tiedostot -
kansioon tallennettu tiedosto.

- Lähetä: siirry vastaanottajakenttään.

- Esikatselu: tarkastele viestiä sellaisena kuin se 

näkyy vastaanottajan puhelimessa.

- Tallenna luonnoksena: tallenna viesti 

Luonnokset-kansioon.

- Muokkaa aihetta tai Muokkaa viestiä: 

muokkaa aihetta tai tekstiä.

- Tyhjennä aihe tai Tyhjennä viesti: poista aihe 

tai teksti.

- Vaihda kuva, Vaihda videota tai Vaihda ääni: 
korvaa lisätty tiedosto toisella.

- Poista kuva, Poista video tai Poista ääni: 
poista lisätty kohde.

- Lisää sivu: lisää viestiin sivuja. Voit siirtyä kullekin 

sivulle koskettamalla näytön vasenta tai oikeaa 

nuolta.

- Poista sivu: poista sivu.

- Sivun kesto: muuta sivun esityksen kestoa.

- Siirry seuraavalle sivulle tai Siirry edelliselle 
sivulle : siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle.

- Näytä tiedosto: tarkastele liitetiedostoja.

- Muuta liitettä: korvaa liitetiedosto toisella.

- Poista liite: poista liitetiedosto.

- Poista kaikki liitteet: poista kaikki liitetiedostot.

Sähköposti

Voit lähettää sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, 

ääntä ja kuvia. Tämän toiminnon käyttäminen 

edellyttää sähköpostipalvelun tilaamista sekä 

sähköpostitilin ja -profiilin luomista. s. 34

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

> Valitse Aihe-kenttä.

> Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja kosketa Valmis 
tai kosketa More ja valitse Valmis.

> Valitse Viesti-kenttä.

> Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa Valmis tai 

kosketa More ja valitse Valmis.

> Valitse Liitä tiedosto(t) → kohteen luokka.

> Valitse lisättävät kohteet ja paina OK. Näkyviin 

tulee valintamerkki.

Huomautus Tiedostotyyppi tai DRM (Digital 

Rights Management) -järjestelmä voi estää 

joidenkin tiedostojen välittämisen.

> Kosketa More ja valitse Liitä merkityt.

> Kosketa lopuksi More ja valitse Lähetä.

> Lisää sähköpostiosoitteita jollakin seuraavista 

tavoista:

Lisää puhelinmuistiosta: valitse 

sähköpostiosoite puhelinmuistiosta.

Kirjoita sähköpostiviesti: kirjoita 

sähköpostiosoite.

Lisää ryhmästä: valitse soittajaryhmä 

puhelinmuistiosta.

Voit lisätä muita vastanottajia valitsemalla Lisää 
vastaanottaja ja toistamalla tämän vaiheen.

> Kosketa More ja lähetä sähköpostiviesti 

valitsemalla Lähetä.
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Toiminnot sähköpostiviestin laatimisen aikana

Koskettamalla More saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot:

- Lisää aihe tai Lisää viesti: kirjoita 

sähköpostiviestin aihe tai teksti.

- Muokkaa aihetta tai Muokkaa viestiä: 

muokkaa sähköpostiviestin aihetta tai tekstiä.

- Liitä tiedosto(t): voit liittää seuraavia kohteita:

Kuvat, Äänet tai Videot: lisää kuvia, ääniä tai 

videoita. 

Käyntikortit: lisää käyntikortit datamuotoisena 

liitteenä.

Tapaaminen, Vuosipäivä, Muistio tai Tehtävä: 

lisää kalenteritiedot datamuotoisena liitteenä.

Muut tiedostot: lisää Muut tiedostot -
kansioon tallennettuja tiedostoja.

- Näytä: avaa valittu liite.

- Lähetä: siirry vastaanottajakenttään.

- Muuta liitettä: muuta valittua liitettä.

- Poista liite: poista valittu liite.

- Poista kaikki liitteet: poista kaikki viestin 

liitetiedostot.

- Tallenna luonnoksena: tallenna viesti 

Luonnokset-kansioon.

Saapuneet 

Tämän valikon avulla voit tarkastella 

vastaanottamiasi viestejä paitsi sähköpostiviestejä.

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia 

viestityyppiä ilmaisevia kuvakkeita: 

Huomautus

- DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä 

rajoittaa joidenkin verkkosisältöä sisältävien 

viestien välittämistä. Näiden merkkinä on .

- !-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on 

tärkeä. Harmaanvärinen viestikuvake ei ole 

kiireellinen.

Viestin tarkasteleminen

Siirry haluamasi viestin kohdalle Saapuneet-

näytössä ja paina OK.

Viestiasetusten käyttäminen

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

Tekstiviestit

- Vastaa: lähetä vastaus lähettäjälle. 

- Lähetä edelleen: lähetä viesti edelleen.

- Poimi tiedot: poimi viestistä URL-osoitteet, 

sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.

- Poista: poista viesti.

- Lisää uuteen yhteystietoon: tallenna lähettäjän 

numero puhelinmuistioon.

- Lisää nykyiseen yhteystietoon: tallenna 

lähettäjän numero yhteystietoon.

- Tallenna Arkistoon: tallenna viesti 

Arkistoviestit-kansioon.

Multimediaviestit

- Nouda: (multimediaviestin ilmoitus) nouda viesti 

palvelimesta.

- Vastaa: lähetä vastaus lähettäjälle.

- Lähetä edelleen: lähetä viesti edelleen. 

- Poista: poista viesti.

- Poimi tiedot: poimi viestistä URL-osoitteet, 

sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.

- Poimi media: tallenna viestin mediasisältö 

puhelimen muistiin.

- Lisää uuteen yhteystietoon: tallenna lähettäjän 

numero puhelinmuistioon.

- Lisää nykyiseen yhteystietoon: tallenna 

lähettäjän numero yhteystietoon.

Tekstiviesti (SMS)

Multimediaviesti (MMS) tai lähettämäsi 

viestin toimitusraportti

Multimediaviestin ilmoitus 

( : noudetaan, 

 : nouto epäonnistui)

Palvelimen lähettämä palveluviesti

Asetusviesti, joka sisältää palveluntarjoajan 

verkkoasetuksia

Palveluntarjoajan lähettämä 

tiedotepalveluviesti
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Määritysviestit

- Asenna: ota viestissä määritetyt asetukset 

käyttöön puhelimessa.

- Poista: poista viesti.

Palveluviestit

- Siirry URL-osoitteeseen: muodosta yhteys 

viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.

- Poista: poista viesti.

- Poimi tiedot: poimi viestistä URL-osoitteet, 

sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.

Tiedotepalveluviestit

- Tallenna: tallenna viesti puhelimen muistiin.

- Poimi tiedot: poimi viestistä URL-osoitteet, 

sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.

- Poista: poista viesti.

Toimitusraportti

- Soita lähettäjälle: soita lähettäjälle.

- Poista: poista raportti.

- Lisää uuteen yhteystietoon: tallenna lähettäjän 

numero puhelinmuistioon.

- Lisää nykyiseen yhteystietoon: tallenna 

lähettäjän numero yhteystietoon.

Sähköpostit   

Tämän valikon avulla voit tarkastella 

vastaanottamiasi sähköpostiviestejä.

Sähköpostiviestin lukeminen

> Valitse sähköpostitili.

> Paina OK, kun näytössä lukee Tarkista uudet 
sähköpostiviestit tai kosketa More ja valitse 

Tarkista uudet sähköpostiviestit.

Puhelin tarkastaa, onko uusia sähköpostiviestejä 

tullut ja lataa ne. 

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia 

sähköpostiviestin tilasta kertovia kuvakkeita: 

Huomautus !-kuvake viestin kohdalla osoittaa, 

että viesti on tärkeä. Harmaanvärinen 

viestikuvake ei ole kiireellinen.

> Siirry sähköpostiviestin tai otsikkotiedon kohdalle 

ja paina LÄHETÄ.

> Jos sähköpostiviestissä on useampi kuin yksi sivu, 

voit selata sivuja yksitellen pyörällä.

> Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.

Sähköpostitoimintojen käyttäminen

Kun sähköpostiviesti tai otsikko on esillä, saat 

käyttöösi seuraavat vaihtoehdot koskettamalla 

More: 

- Nouda: (otsikot) nouda sähköpostiviesti 

sähköpostipalvelimesta.

- Vastaa: lähetä vastausviesti.

- Lähetä edelleen: lähetä sähköpostiviesti 

edelleen.

- Lisää uuteen yhteystietoon: tallenna lähettäjän 

numero puhelinmuistioon.

- Lisää nykyiseen yhteystietoon: tallenna 

lähettäjän numero yhteystietoon.

- Poista: poista valittu sähköpostiviesti.

- Poimi tiedot: poimi sähköpostiviestistä URL-

osoitteet, sähköpostiosoitteet tai 

puhelinnumerot.

- Pura tiedostot: tallenna sähköpostiviestin 

mediasisältö puhelimen muistiin.

- Lisätiedot: tarkastele sähköpostiviestin 

ominaisuuksia.

Luonnokset

Tämän valikon avulla voit käsitellä viestejä, jotka 

olet tallentanut myöhemmin lähetettäväksi.

Avaa viesti valitsemalla se. Viesti avautuu 

muokkaustilaan.

Viestiluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Muokkaa: muokkaa viestiä ja lähetä se. 

- Lähetä: lähetä viesti.

- Poista: poista valittu viesti.

- Poista kaikki: poista kaikki viestit.

- Tallenna Arkistoon: tallenna viesti 

Arkistoviestit-kansioon.

- Lisätiedot: tarkastele sähköpostiviestin 

ominaisuuksia.

noudettu palvelimesta

nouto käynnissä

nouto epäonnistui
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Lähtevät

Tämän valikon avulla voit käyttää viestejä, joita 

puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on 

epäonnistunut.

Avaa viesti valitsemalla se.

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Poista: toistaa viestin.

- Lähetä uudelleen: lähetä viesti uudelleen.

- Muokkaa: muokkaa viestiä ja lähetä se. 

- Poista: poista viesti.

- Tallenna Arkistoon: tallenna viesti 

Arkistoviestit-kansioon.

Lähetetty

Tämän valikon avulla voit käyttää lähettämiäsi 

viestejä.

Avaa viesti valitsemalla se.

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Lähetä edelleen: lähetä viesti edelleen.

- Poista: poista viesti.

- Tallenna Arkistoon: tallenna viesti 

Arkistoviestit-kansioon.

Mallit

Tämän valikon avulla voi tehdä ja käyttää usein 

tarvittavien viestien malleja.

Uuden malline luominen

> Valitse Luo.

> Kirjoita viesti ja kosketa Tallenna.

Malliasetusten käyttäminen

Malliluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Muokkaa: muokkaa valittua mallia.

- Lähetä viesti: lähetä uusi viesti mallia 

käyttämällä.

- Luo uusi: luo uusi malli.

- Poista: poista valittu malli.

- Poista kaikki: poista kaikki mallit.
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Arkistoviestit

Tähän viestikansioon voit tallentaa tekstiviestit, joita 

et halua poistaa puhelimesta. Voit kopioida muiden 

kansioiden viestejä tähän kansioon Tallenna 
Arkistoon -toiminnon avulla.

Viestiasetukset

Tämän valikon avulla voit määrittää erilaisia 

viestipalveluiden asetuksia.

Tekstiviesti

Voit muuttaa tekstiviestipalvelun oletusasetuksia.

- Asetukset x (jossa x on asetusryhmän numero): 

määritä kunkin profiilin asetukset. Voit käyttää 

seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla More ja 

valitsemalla Muokkaa:

Keskuksen osoite: tallenna tai vaihda 

tekstiviestipalvelimen numero.

Vanhentuminen: määritä, kuinka kauan viestit 

säilytetään viestipalvelimessa.

Oletustyyppi: määritä oletusviestityyppi. Verkko 

osaa muuntaa viestit valittuun muotoon.

Nimi: kirjoita profiilin nimi.

- Lähetysasetukset: määritä seuraavat asetukset 

tekstiviestien lähetykselle:

Vastauspolku: salli vastaajan vastata sinulle 

oman viestikeskuksesi kautta.

Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, 

kun viesti on toimitettu.

Verkon valinta: voit valita verkon mukaan joko 

vaihtoehdon Vain CS (GSM) tai Ensisijaisesti PS 

(GPRS).

Säilytä kopio: määritä, että puhelin jättää 

kopion viesteistä Lähetetty-kansioon lähetyksen 

jälkeen.

Merkistötuki: valitse merkistön koodaustapa. 

Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, 

puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti 

GSM-merkistöstä Unicode-merkistöksi, kun 

syötät Unicode-merkin. Unicode-koodauksen 

käyttö vähentää viestin enimmäismerkkimäärän 

noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin 

vaihtaa merkkien koodausta oletusarvon mukaan 

automaattisesti.

Multimediaviesti

Voit muuttaa multimediaviestipalvelun 

oletusasetuksia.

- Lähetysasetukset: määritä seuraavat asetukset 

multimediaviestien lähetykselle:

Tärkeys: määritä viestiesi kiireellisyys.

Voimassaoloaika: määritä, kuinka kauan viestit 

säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

Toimitusaika: valitse viestien lähetyksessä 

käytettävä viive.

Piilota osoite: määritä, että osoitteesi ei näy 

vastaanottajan puhelimessa.

Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, 

kun viesti on toimitettu.

Lukuraportti: määritä, lähettääkö puhelin 

lukukuittauspyynnön.

Säilytä kopio: määritä, että puhelin jättää 

kopion viesteistä Lähetetty-kansioon lähetyksen 

jälkeen.

- Vastaanottoasetukset: määritä seuraavat 

asetukset multimediaviestien vastaanotolle:

Kotiverkko: määritä, vastaanottaako puhelin 

uudet viestit automaattisesti, kun olet 

kotiverkossa.

Vieras verkko: määritä, vastaanottaako puhelin 

uudet viestit automaattisesti, kun olet 

vierailuverkossa.

Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa koskien 

vastaanottoa kotiverkossa tai vieraassa verkossa:

- Manuaalinen: puhelin näyttää ilmoitukset. 

Voit noutaa uudet viestit manuaalisesti Nouda-

vaihtoehdon avulla.

- Rajoitettu: (ainoastaan vierailuverkossa) 

puhelin vastaanottaa palvelimesta ensin 

ilmoitukset. Kun yrität noutaa uusia viestejä, 

puhelin ilmoittaa lisämaksuista.

- Automaattinen lataus: puhelin noutaa uudet 

viestit palvelimesta automaattisesti.

Toimitusraportti: määritä, että verkko ilmoittaa 

lähettäjälle, kun uusi viesti on toimitettu.

Lukuraportti: määritä, lähettääkö puhelin 

lukukuittauksen.

Hylkää nimettömät: hylkää tuntemattomilta 

lähettäjiltä tulevat viestit.
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- MMS-profiilit: valitse multimediaviestin siirrossa 

käytettävä yhteysprofiili.

Huomautus Voit muokata profiilia 

Yhteysasetukset -valikossa. s. 54

- Viestiluokka: määritä multimediaviestien 

luomisasetukset.

Viestiluokka: valitse, minkä tyyppistä 

viestisisältöä lisäät ja mikä on viestin koko.

- Vain teksti: voit lisätä vain tekstiä 30 

kilotavuun asti.

- Tavallinen kuva: voit lisätä mitä tahansa 

kohteita videoita lukuun ottamatta 30 

kilotavuun asti.

- Sisällökäs kuva: voit lisätä mitä tahansa 

kohteita videoita lukuun ottamatta 100 

kilotavuun asti.

- Tavallinen video: voit lisätä minkä tahansa 

kohteen 100 kilotavuun asti.

- Sisällökäs video: voit lisätä mitä tahansa 

kohteita 300 kilotavuun asti.

Luontitila: valitse multimediaviestin luontitila.

- Vapaa: voit luoda viestin, jonka sisältö on 

minkälainen tahansa ja joka on kooltaan miten 

suuri tahansa.

- Rajoitettu: voit luoda viestin, jonka sisältö ja 

koko on määritetty oletusarvoisesti.

- Varoitus: voit luoda viestin, jonka sisältö on 

minkälainen tahansa ja joka on kooltaan miten 

suuri tahansa, mutta puhelin ilmoittaa, kun 

sisältö tai koko ylittää enimmäismäärän.

Sähköposti

Voit määrittää sähköpostin oletusasetukset.

Huomautus Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, 

kun postia lähetetään tai noudetaan.

- Lähetysasetukset: määritä sähköpostiviestien 

lähetysasetukset:

Lähettäjä: määritä lähettäjän nimi.

Lähetystili: valitse sähköpostille oletustili.

Tärkeys: määritä sähköpostiviestiesi kiireellisyys.

Säilytä kopio: lähetä kopiot 

sähköpostiviesteistäsi sähköpostiviestitilillesi.

Lähetä vahvistus: määritä verkko ilmoittamaan, 

kun sähköpostiviestit on toimitettu.

Lukukuittaus: lähetä sähköpostiviestien mukana 

lukukuittauspyynnöt.

Lisää oma käyntikortti: liitä omat yhteystietosi 

sähköpostiviesteihin. Käyntikortti täytyy luoda 

ensin. s. 44

Lisää oma allekirjoitus: liitä sähköpostiviestiin 

nimesi, puhelinnumerosi tai muistio.

Lisää allekirjoitus: näppäile nimi ja 

puhelinnumero.

- Vastaanottoasetukset: määritä seuraavat 

asetukset sähköpostiviestien vastaanotolle:

Noutoasetus: valitse lataako puhelin vain 

sähköpostien otsikot vai koko viestin.

Hylkää jos yli: määritä saapuvien 

sähköpostiviestien enimmäiskoko. 

Tarkistusväli: määritä, kuinka usein puhelin 

tarkastaa, onko palvelimessa saapuvia viestejä. 

Jos asetuksena on Älä käytä, voit tarkastaa 

sähköpostisi manuaalisesti Tarkista uudet 
sähköpostiviestit -toiminnon avulla.

Lukukuittaus: määritä, lähettääkö puhelin 

lukukuittauksen. Jos asetuksena on Päällä, 

puhelin kysyy, lähetetäänkö lukukuittaus 

lähettäjälle.

Estä osoite: valitse hylättävät 

sähköpostiosoitteet ja ota postin esto käyttöön 

tai poista se käytöstä. 

Estä aihe: valitse hylättävät aiheet ja ota postin 

esto käyttöön tai poista se käytöstä.

- Sähköpostiprofiilit: valitse sähköpostipalvelussa 

käytettävä yhteysprofiili.

Huomautus Voit muokata profiilia 

Yhteysasetukset -valikossa. s. 54

- Sähköpostitilit: Valitse käytettävä tili tai määritä 

sähköpostitili. Voit käyttää tilien toimintoja 

koskettamalla More ja valitsemalla Muokkaa:

Tilin nimi: kirjoita valitun tilin nimi.

SMTP-palvelin: anna sähköpostin lähetyksessä 

käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

SMTP-portti: kirjoita SMTP-portin numero.

SSL käyttöön: ota SSL (Secured Sockets Layer) -

protokolla käyttöön sähköpostin lähetyksessä 

käytettävässä palvelimessa.

Noutopalvelimen tyyppi: valitse saapuvien 

sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut 

asetukset määräytyvät protokollan tyypin 

mukaan.

Noutopalvelin: anna POP3- tai IMAP4-

palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

Noutoportti: kirjoita POP3- tai IMAP4-portin 

numero.

SSL käyttöön: ota SSL (Secured Sockets Layer) -

protokolla käyttöön sähköpostin vastaanotossa 

käytettävässä palvelimessa.

Noutoasetus: (vain IMAP4-protokolla) valitse, 

noutaako puhelin liitteitä sisältävät viestit.

Noutojen määrä: (vain IMAP4-protokolla) 

valitse, kuinka monta sähköpostiotsikkoa puhelin 

noutaa kerralla palvelimelta.

Säilytä kopio: jätä noudettujen 

sähköpostiviestien kopio palvelimeen.

Oma osoite: määritä sähköpostiosoitteesi.

Käyttäjätunnus: kirjoita POP3- tai IMAP4-

käyttäjätunnus.

Salasana: kirjoita POP3- tai IMAP4-salasana.

POP3/IMAP4 ennen SMTP:tä: kun lähetät 

sähköpostiviestejä, muodosta todentamista 

varten yhteys POP3- tai IMAP4-palvelimeen, 

ennen kuin muodostat yhteyden SMTP-

palvelimeen.

Käytä SMTP-todennusta: ota käyttöön SMTP-

todennus, joka edellyttää, että käyttäjän on 

kirjauduttava sisään ennen viestien lähettämistä.

Sama kuin POP3/IMAP4: valitse, haluatko 

SMTP-palvelimelle samat parametrit kuin POP3- 

tai IMAP4-palvelimelle.

Käyttäjätunnus: kirjoita SMTP-käyttäjätunnus.

Salasana: kirjoita SMTP-salasana.
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Palveluviestit

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään 

vastaanotettaessa palveluviestejä langattomasta 

WWW-palvelimesta.

- Vastaanota: määritä, miten puhelin 

vastaanottaa palveluviestit.

- Viestikeskus: anna sen palvelimen osoite, josta 

haluat vastaanottaa palveluviestejä, kun 

Vastaanota-asetuksena on Valinnainen.

Tiedotepalvelu

Voit muuttaa tiedotepalveluviestien vastaanoton 

asetuksia.

- Vastaanota: salli tiedoteviestien vastaanotto.

- Kanavalista: valitse kanavat, joiden 

tiedotepalveluviestejä haluat vastaanottaa. Ota 

yhteyttä palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

- Kieli: valitse tiedotepalveluviestien ensisijaiset 

kielet.

Muistin tila

Tämän valikon avulla voit tarkastella kunkin 

viestityypin enimmäismuistia ja käytettävissä olevaa 

muistia.
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Puhelimen WAP (Wireless Application 
Protocol) -selaimella voit käyttää 
langatonta verkkoa. Selaimen avulla saat 
ajanmukaisia tietoja ja voi ladata paljon 
erilaista mediasisältöä.

Pääset tähän valikkoon painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla Selain.

Huomautus WAP-selaimen käyttäminen 
edellyttää, että olet määrittänyt 
yhteysprofiilin asetukset puhelimeen. 
Voit määrittää yhteysprofiilin ja valita sen 
Yhteysprofiilit- ja 
Suoratoistoprofiilit-valikoissa. s. 38
Selain
Koti

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden 

verkkoon ja ladata langatonta WWW-palvelua 

tarjoavan palveluntarjoajan kotisivun.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata selaimen kohteita pyörän tai 

kosketusnäytön avulla. Voit siirtyä linkkien väleillä 

käyttämällä kosketusnäyttöä.

- Voit valita kohteita painamalla OK.

- Voit palata edelliselle sivulle painamalla 

TAKAISIN.

- Voit sulkea selaimen painamalla LOPETA.

Selainasetusten käyttäminen

Saat millä tahansa verkkosivulla käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Avaa: siirry linkin verkkosivulle.

- Lähetä edelleen: siirry yksi sivu eteenpäin (jos 

selaimen muistissa on sivuja).

- Takaisin: siirry yksi sivu taaksepäin (jos selaimen 

muistissa on sivuja).

- Lataa uudelleen: lataa esillä oleva sivu 

uudelleen.

- Sivukoko: vaihda selaimen näytön fontti.

- Kotisivu: palaa kotisivulle.

- Lisää kirjanmerkkeihin: lisää nykyinen 

verkkosivu kirjanmerkkeihin.

- Näytä kirjanmerkit: tarkastele 

kirjanmerkkiluetteloa.

- Kirjoita URL-osoite: kirjoita URL-osoite 

manuaalisesti.

- Lähetä URL-osoite tekstiviestinä: lähetä esillä 

olevan sivun URL-osoite tekstiviestissä.

- Tallenna: tallenna valittu kuva tai avoinna oleva 

sivu.

- Tallennetut sivut: tarkastele online-tilassa 

tallentamiesi sivujen luetteloa.

- Sivuhistoria: tarkastele viimeksi avaamiesi 

verkkosivujen luetteloa.

- Lisäasetukset: tyhjennä välimuisti, poista 

evästeet tai muuta selaimen näyttöasetuksia.

- Lisätiedot: tarkastele avoinna olevan 

verkkosivun tietoja.

Kirjoita URL-osoite

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa sivuston 

osoitteen manuaalisesti ja siirtyä sivustoon.

Voit siirtyä haluamaasi verkkosivustoon 

kirjoittamalla sen URL-osoitteen ja koskettamalla 

Siirry.
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Kirjanmerkit

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden 

verkkosivustojen URL-osoitteet, joihin haluat siirtyä 

nopeasti.

Kirjanmerkkien lisääminen

> Kosketa More ja valitse Luo.

> Valitse Otsikko.

> Anna kirjanmerkin nimi ja kosketa Valmis.

> Valitse URL-....

> Kirjoita URL-osoite ja kosketa Valmis.

> Kosketa More ja valitse Tallenna.

Siirtyminen kirjanmerkkisivulle

Valitse kirjanmerkki. Puhelin muodostaa yhteyden 

verkkoon ja siirtyy kirjanmerkkisivulle.

Kirjanmerkkien vaihtoehdot

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi 

seuraavat vaihtoehdot koskettamalla More:

- Avaa: siirry kirjanmerkittyyn verkkosivuun.

- Muokkaa kirjanmerkkiä: muokkaa 

kirjanmerkin URL-osoitetta ja nimeä.

- Luo: lisää uusi sivu kirjamerkkeihin.

- Lähetä URL-osoite tekstiviestinä: lähetä valittu 

kirjanmerkitty URL-osoite tekstiviestissä.

- Poista: poista valittu kirjanmerkki.

- Poista kaikki: poista kaikki kirjanmerkit.

- Lisätiedot: tarkastele valitun kirjanmerkin 

tietoja.

Tallennetut sivut

Tässä valikossa voit tarkastella online-tilassa 

tallentamiesi sivujen luetteloa. 

Voit tarkastella sivua offline-tilassa valitsemalla sen 

nimen luettelosta. 

Tallennettujen sivujen luettelossa saat käyttöösi 

seuraavat vaihtoehdot koskettamalla More:

- Näytä: siirry valitulle verkkosivulle.

- Nimeä uudelleen: muuta valitun verkkosivun 

nimeä.

- Poista: poista valittu verkkosivu.

- Poista kaikki: poista kaikki verkkosivut.

Sivuhistoria

Tässä valikossa voit tarkastella lähiaikoina 

selaamiesi sivujen luetteloa.

Voit siirtyä kyseiselle verkkosivulle valitsemalla sen 

luettelosta.

Sivuhistorialuettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Avaa: siirry valitulle verkkosivulle.

- Poista: poista valittu verkkosivu.

- Poista kaikki: poista kaikki verkkosivut.
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Lisäasetukset

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, 

poistaa evästeitä tai muuttaa selaimen 

näyttöasetuksia.

- Tyhjennä välimuisti: tyhjennä välimuisti. 

Välimuisti on tilapäinen muisti, johon viimeksi 

käytetyt verkkosivut tallentuvat.

- Poista evästeet: poista evästeet. Evästeet ovat 

käyttäjäkohtaisia tunnistetietoja, joita selain 

lähettää palvelimelle verkkosivujen käytön 

aikana.

- Evästeasetukset: valitse tallennetaanko 

evästeet. Jos valitset Kehote, puhelin kysyy 

tallennetaanko esillä olevan sivun evästeet. 

- Valinnat: muuta selaimen näkymää ja 

ääniasetuksia.

- Tietoja selaimesta: tarkastele selainta koskevia 

tekijänoikeustietoja.

Yhteysprofiilit

Tämän valikon avulla voit valita langattoman Web-

selauksen käytössä tarvittavan yhteysprofiilin.

Huomautus Voit luoda tai muokata profiileja 

Yhteysasetukset-valikossa. s. 54

Suoratoistoprofiilit

Tämän valikon avulla voit valita yhteysprofiilin, jota 

tarvitaan suoratoistopalvelimen käytössä. 

Tämä valikko on operaattorikohtainen.

Huomautus Voit luoda tai muokata profiileja 

Yhteysasetukset-valikossa. s. 54
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Järjestelijän avulla voit merkitä 
kalenteriin toistuvia tapahtumia ja 
tapaamisia sekä järjestellä kalenteriasi.

Pääset tähän valikkoon painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla 
Järjestelijä.
Järjestelijä
Kalenteri

Tämän valikon avulla voit käsitellä kalenteriin 

merkittyjä tapahtumia. 

Päivän valitseminen kalenterista

Kun valitset Kalenteri-valikon, esiin tulee kalenteri, 

jossa kuluva päivä näkyy korostettuna.

- Voit siirtyä päivästä toiseen kääntämällä pyörää 

myötä- tai vastapäivään.

- Voit siirtyä kuukaudesta toiseen koskettamalla 

näytön alareunassa olevia nuolia.

Tapaamisen lisääminen

> Selaa haluamasi päivän kohdalle kalenterissa ja 

kosketa More.

> Valitse Luo → Tapaaminen.

> Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:

- Aihe: kirjoita tapaamisen aihe.

- Lisätiedot: kirjoita tapaamisen tiedot.

- Sijainti: anna tapaamispaikka. 

- Aloit.pv ja Alkaa: syötä aloituspäivä ja 

ajankohta.

- Päätt.pv ja Loppuu: syötä lopetuspäivä ja 

ajankohta.

- Hälytys: määritä, kuinka kauan ennen 

merkintää puhelin hälyttää. Jos et halua 

asettaa tapaamiselle hälytystä, valitse Pois.

- Uusinta: määritä tapaaminen toistuvaksi. Jos 

et halua määrittää tapaamista toistuvaksi, 

valitse Pois.

- Vanhentuminen: muuta 

vanhentumisasetusta.

> Kosketa More ja tallenna tapaaminen 

valitsemalla Tallenna.

Vuosipäivän lisääminen

> Selaa haluamasi päivän kohdalle kalenterissa ja 

kosketa More.

> Valitse Luo → Vuosipäivä.

> Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:

- Tilaisuus: anna vuosipäivän tiedot.

- Päivämäärä: anna päivämäärä.

- Hälytys: määritä, kuinka kauan ennen 

vuosipäivää puhelin hälyttää. Jos et halua 

asettaa vuosipäivälle hälytystä, valitse Pois.

- Hälytysaika: Jos Hälytys-vaihtoehto on 

valittu, määritä hälytysaika.

- Toista joka vuosi: aseta puhelin 

muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.

> Kosketa More ja tallenna vuosipäivä valitsemalla 

Tallenna.

Merkinnän tarkasteleminen

> Tuo päivän merkinnät näkyviin valitsemalla päivä 

kalenterista. 

> Valitse merkintä, jos haluat tarkastella sen 

tietoja.

Kun merkintä on esillä, saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Tapaamiset tai Vuosipäivät: tuo näkyviin kaikki 

kalenteriin merkityt tapaamiset tai vuosipäivät.

- Muokkaa: muokkaa merkintää.

- Lähetystapa: lähetä merkintä 

multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-

yhteyden kautta.

- Poista: poista merkintä.
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Kalenteriasetusten käyttäminen

Voit käyttää seuraavia kalenterivaihtoehtoja 

koskettamalla More:

- Näytä: siirry valittuun päivämäärään.

- Luo: lisää uusi merkintä.

- Viikkonäkymä: siirry viikkonäkymään.

- Päivänäkymä: siirry päivänäkymään.

- Siirry päivään: siirry lisäämäsi päivän kohdalle.

- Poista: poista valitun päivän kaikki merkinnät.

- Poista kuukausi: poista valitun kuukauden 

kaikki merkinnät.

- Poista alue: poista valitun ajanjakson merkinnät.

- Muistin tila: tarkasta kalenterin muistitiedot. 

Merkintöjen tarkasteleminen eri tiloissa

Kalenteri näkyy oletusarvoisesti 

kuukausinäkymässä. Voit muuttaa 

kalenterinäkymän päivä- tai viikkonäkymäksi. 

Kosketa More ja valitse Viikkonäkymä tai 

Päivänäkymä.

Päivänäkymä

Voit tarkastella valitun päivän merkintöjä. Valitse 

merkintä, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Viikkonäkymä

Voit tarkastella valitun viikon merkintöjä. 

Aikatauluun merkityt siniset solut kuvaavat viikolle 

ajoitettuja merkintöjä. Valitse päivämäärä, joka 

sisältää haluamasi merkinnän.

Tapaamiset

Tässä valikossa näkyvät kalenteriin luomasi 

tapaamismerkinnät.

Vuosipäivät

Tässä valikossa voit tarkastella kalenteriin luomiasi 

vuosipäivämerkintöjä.

Ohitetut hälytykset

Kun ajoitetun merkinnän tai vuosipäivän hälytystä 

ei voi kuitata, puhelin tallentaa ohitetun hälytyksen, 

kunnes se vahvistetaan.
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Kirjastoon tallennetaan kuvat, videot, 
äänet ja asiakirjatiedostot. Voit avata 
puhelimessa olevia tiedostoja tai poistaa 
niitä puhelimen muistista.

Pääset tähän valikkoon painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla Kirjasto.

Huomautus Voit määrittää, saavatko 
muut Bluetooth-laitteet käyttää 
kirjastokansioita. Siirry kirjastonäytöllä 
kansioon. Kosketa More ja valitse Piilota 
Bluetoothilta. Jaa kansio muiden 
Bluetooth-laitteiden kanssa 
koskettamalla More ja valitsemalla 
Näkyy Bluetoothille.
Kirjasto
Kuvat

Tähän valikkoon tallennetaan kuvat, jotka olet 

ladannut verkosta tai tietokoneesta tai 

vastaanottanut viesteissä tai Bluetooth-yhteyden 

kautta.

Kuvien katseleminen

> Valitse kuvakansio.

> Valitse haluamasi kuva.

> Voit katsella muita kuvia kääntämällä pyörää 

myötä- tai vastapäivään.

Diaesityksen katseleminen

Kuvia voi katsella diaesityksenä, jossa valitun 

kansion kuvat esitetään peräjälkeen.

> Valitse kuvakansio.

> Kosketa More ja valitse Diaesitys. Diaesitys 

alkaa.

> Voit lopettaa diaesityksen painamalla TAKAISIN.

Kuva-asetusten käyttäminen

Pienoiskuvaluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Näytä: avaa valittu kuva.

- Lähetystapa: lähetä tiedosto 

multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-

yhteyden kautta.

- Aseta soittajan kuvaksi: aseta kuva soittajan 

kuvaksi puhelinmuistioon.

- Poista: poista tiedosto.

- Poista kaikki: poista kaikki tiedostot.

- Siirrä: siirrä tiedosto toiseen kuvakansioon.

- Nimeä uudelleen: vaihda tiedoston nimi.

- Diaesitys: katsele valittuna olevan kansion 

valokuvia diaesityksenä.

- Suojaa tiedosto tai Poista tiedoston suojaus: 
lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, siirtää 

tai nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.

- Lisätiedot: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Äänet

Tähän valikkoon tallennetaan äänittämäsi 

puhemuistiot ja äänileikkeet, jotka olet ladannut 

verkosta tai tietokoneesta tai vastaanottanut 

viesteissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Äänen toistaminen

> Valitse äänikansio. 

> Valitse haluamasi ääni. Tiedosto toistetaan.

Jos toistat itse äänittämääsi puhemuistiota, katso 

Puhemuistio. s. 48

Ääniasetusten käyttäminen

Ääniluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Toista: toista valittu tiedosto.

- Lähetystapa: lähetä tiedosto 

multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-

yhteyden kautta.

- Poista: poista tiedosto.

- Poista kaikki: poista kaikki tiedostot.

- Siirrä: siirrä tiedosto toiseen äänikansioon.

- Nimeä uudelleen: vaihda tiedoston nimi.

- Suojaa tiedosto tai Poista tiedoston suojaus: 
lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, siirtää 

tai nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.

- Lisätiedot: tarkastele viestin ominaisuuksia.
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Videot

Tähän valikkoon tallennetaan videot, jotka olet 

ladannut verkosta tai tietokoneesta tai 

vastaanottanut viesteissä tai Bluetooth-yhteyden 

kautta.

Videoiden toistaminen

> Nosta kaiutin esiin liu'uttamalla puhelimen 

takaosaa ylöspäin.

> Valitse haluamasi videotiedosto.

Toiston aikana:

- Painamalla OK, voit keskeyttää toiston tai jatkaa 

sitä.

- Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin koskettamalla 

vasemmalle osoittavaa nuolta.

- Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin koskettamalla 

oikealle osoittavaa nuolta.

- Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta.

- Lopeta toisto painamalla TAKAISIN.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Videoluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Toista: toista tiedosto.

- Lähetystapa: lähetä tiedosto 

multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-

yhteyden kautta.

- Poista: poista tiedosto.

- Poista kaikki: poista kaikki tiedostot.

- Nimeä uudelleen: vaihda tiedoston nimi.

- Suojaa tiedosto tai Poista tiedoston suojaus: 
lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa tai 

nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.

- Lisätiedot: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Muut tiedostot

Käytä tätä valikkoa muiden kuin kuva-, video-, 

musiikki- ja äänitiedostojen kanssa. Puhelimessa on 

Picsel File Viewer -ohjelma, jonka avulla voit 

tarkastella erilaisia asiakirjatiedostoja. Käytettävissä 

olevat tiedostomuodot ovat doc, xls, ppt, pdf ja txt.

Asiakirjojen tarkasteleminen

Valitse tiedosto. Picsel File Viewer käynnistyy ja avaa 

asiakirjan. Voit selata tiedoston sivuja pyörän avulla.

Huomautus

- Jotkin tiedostot eivät ehkä avaudu oikein 

tiedostokoon tai Picsel File Viewerin 

muistikapasiteetin vuoksi.

- Jos asiakirjatiedosto sisältää kieliä, joita Picsel File 

Viewer ei tue, asiakirjan sisältö ei näy oikein.

Kun tiedosto on esillä, saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Zoomaus: siirry zoomaustilaan. Voit lähentää ja 

loitontaa näkymää pyörän avulla. Voit palata 

normaalinäkymään painamalla OK.

- Sovita kokoon: sovita asiakirja sivukokoon, 

näytön leveyteen tai näytön korkeuteen.

- Siirry: siirry toiselle asiakirjan sivulle.

- Kierrä: kierrä asiakirjaa.

Asiakirjojen asetusten käyttäminen

Asiakirjaluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Näytä: avaa tiedosto.

- Lähetystapa: lähetä tiedosto 

multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-

yhteyden kautta.

- Poista: poista tiedosto.

- Poista kaikki: poista kaikki tiedostot.

- Nimeä uudelleen: vaihda tiedoston nimi.

- Suojaa tiedosto tai Poista tiedoston suojaus: 
lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa tai 

nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.

- Lisätiedot: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Muistin tila

Voit tarkastaa mediakohteiden käytössä olevan 

muistin määrän sekä käytössä olevan 

kokonaismuistin määrän.
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Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-
korttiin ja puhelimen muistiin. SIM-kortin 
ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja 
käytetään yhdessä yhtenä 
puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla 
Puhelinmuistio.
Puhelinmuistio
Yhteystiedot

Tämän valikon avulla voit etsiä yhteystietoja 

puhelinmuistiosta.

Yhteystietojen etsiminen

> Selaa etsittävän nimen alkukirjaimen kohdalle 

pyörällä ja paina OK.

> Selaa yhteystiedon kohdalle.

> Voit tarkastella yhteystietoa koskettamalla More 

ja valitsemalla Näytä.

Voit soittaa numeroon painamalla LÄHETÄ tai 

OK. Jos yhteystiedossa on useita numeroita, 

selaa numeron kohdalle ja paina LÄHETÄ tai 

OK.

Yhteystietojen kopioiminen SIM-korttiin

> Siirry yhteystietoluettelossa haluamasi 

yhteystiedon kohdalle.

> Kosketa More ja valitse Näytä.

> Siirry kopioitavan numeron kohdalle.

> Kosketa More ja valitse Kopioi SIM-kortille.

Puhelinmuistion asetusten käyttäminen

Kun yhteystieto on esillä, saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

Huomautus Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat 

vaihdella valitun numerotyypin mukaan.

- Muokkaa: muokkaa yhteystietoa.

- Soita: soita valittuun numeroon.

- Lähetä viesti: lähetä tekstiviesti, 

multimediaviesti tai sähköpostiviesti valittuun 

numeroon.

- Poista: poista valittu yhteystieto 

puhelinmuistiosta.

- Lähetä käyntikortti: lähetä yhteystieto 

datamuotoisena liitteenä multimediaviestissä, 

sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta. 

- Kopioi SIM-kortille: kopioi yhteystieto 

puhelimen muistiin tai SIM-kortille.

Lisää uusi yhteystieto

Tässä valikossa voit lisätä puhelinmuistioon uusia 

yhteystietoja.

> Muuta asetuksia tai syötä yhteystiedot:

- Nimi: anna nimi.

- Matkapuhelin: syötä matkapuhelinnumero.

- Kotisivu: syötä kotipuhelimen numero.

- Työ: syötä työnumero.

- Sähköposti: lisää sähköpostiosoite.

- Kuvat: määritä kuva, joka näkyy, kun saat 

puhelun kyseiseltä henkilöltä.

- Ryhmä: lisää yhteystieto soittajaryhmään.

- Syntymäpäivä: kirjoita henkilön syntymäpäivä.

- Osoite: lisää postiosoite.

- Huomautus: lisää yhteystietoa koskeva 

huomautus.

> Kosketa More ja tallenna yhteystieto valitsemalla 

Tallenna.



>> Puhelinmuistio44
Ryhmät

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot 

soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

> Valitse Luo.

> Anna ryhmälle nimi ja kosketa Valmis.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

> Valitse ryhmä.

> Valitse Lisää jäsen.

> Valitse ryhmään lisättävä yhteyshenkilö.

Soittajaryhmien toimintojen käyttäminen

Ryhmäluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Näytä jäsenet: tarkastele valitun ryhmän jäseniä.

- Lisää jäsen: lisää jäseniä valittuun ryhmään.

- Nimeä uudelleen: muuta ryhmän nimeä.

- Poista: poista valittu ryhmä. Ryhmän jäseniä ei 

kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

- Poista kaikki: poista kaikki ryhmät.

- Luo: lisää uusi ryhmä.

Oma käyntikortti

Tämän valikon avulla voit luoda käyntikortin ja 

lähettää sen muille.

Käyntikortin tallentaminen

> Lisää omat yhteystietosi.

> Kosketa More ja valitse Tallenna.

Käyntikorttiasetusten käyttäminen

Kun olet tallentanut käyntikortin, saat käyttöösi 

seuraavat vaihtoehdot koskettamalla More:

- Lähetä käyntikortti: lähetä käyntikortti 

datamuotoisena liitteenä multimediaviestissä, 

sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- Lähetä tämä numero: lähetä valittu numero 

tekstiviestissä, multimediaviestissä tai 

sähköpostitse.

- Muokkaa: muokkaa käyntikorttia. 

- Poista käyntikortti: poista käyntikortti.

Oma numero

Tämän valikon avulla voit tallentaa omat 

puhelinnumerosi tai määritellä niille nimet. Tässä 

tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin 

varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Kopioi kaikki SIM-kortille

Tässä valikossa voit kopioida kaikki puhelimen 

muistiin tallennetut yhteystiedot SIM-korttiin.

Jos valitset Yht.tiet. oletusnäk. -asetukseksi 

Molemmat, yhteystiedot näkyvät 

puhelinmuistiossa kaksi kertaa. Voit tarvittaessa 

poistaa puhelimen muistissa olevat yhteystiedot, jos 

haluat välttää sekaannuksia.

Kopioi kaikki SIM-kortilta

Tämän valikon avulla voit kopioida kaikki SIM-

kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin. 
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Poista kaikki

Tässä valikossa voit poistaa kaikki yhteystiedot 

puhelimen muistista, SIM-kortista tai kummastakin 

riippuen Yht.tiet. oletusnäk. -asetuksesta.

Huomautus Sinun on annettava salasana. 

Salasanan tehdasasetus on 00000000. Voit vaihtaa 

salasanan Vaihda salasana -valikossa.

Puhelinmuistion asetukset

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelinmuistion 

oletusasetukset.

- Hakutapa: vaihda yhteystietoluettelon 

lajittelujärjestystä.

- Yht.tiet. oletusnäk.: valitse, mistä 

puhelinmuistio hakee yhteystiedot. Voit valita 

myös oletussijainnin yhteystietojen tallentamista 

varten.

Muistin tila

Tämän valikon avulla voit tarkastella 

puhelinmuistioon tallentamiesi yhteystietojen 

määrää.

Palvelunumero

Tämän valikon avulla voit tarkastella 

palveluntarjoajan määrittämiä palvelunumeroita, 

kuten hätänumeroita ja 

numerotiedustelunumeroita. Tämä toiminto on 

käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kyseistä 

palvelua.

Valitse haluamasi palvelu ja paina LÄHETÄ.



46

Tämän valikon avulla voit tarkastella 
soitettuja, vastaanotettuja tai 
vastaamatta jääneitä puheluja sekä 
puheluiden kestoja.

Tähän valikkoon pääsee painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla 
Puheluloki.
Puheluloki
Edelliset puhelut

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut, 

vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut. 

Puhelulokin käyttäminen

> Voit selata puhelulokia pyörää pyörittämällä.

> Valitse puheluloki, jos haluat tarkastella puhelun 

tietoja. 

> Voit soittaa numeroon painamalla LÄHETÄ.

Puhelulokin vaihtoehtojen käyttäminen

Puhelulokissa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot 

koskettamalla More:

- Lisätiedot: tarkastele puhelun tietoja.

- Puhelu: soita numeroon.

- Lähetä viesti: lähetä tekstiviesti tai 

multimediaviesti valittuun numeroon.

- Käytä numeroa: liitä valittu numero 

valintanäyttöön. Voit lisätä suuntanumeron ja 

soittaa numeroon tai muokata numeroa ja 

tallentaa sen.

- Lisää uuteen yhteystietoon: tallenna numero 

puhelinmuistioon.

- Lisää nykyiseen yhteystietoon: lisää numero 

yhteystietoon.

- Poista: poista puheluloki.

- Poista kaikki: poista kaikki puhelulokit.

Vastaamattomat puhelut

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät 

vastaamattomat puhelut.

Soitetut puhelut

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut 

puhelut.

Vastatut puhelut

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut 

puhelut. 

Poista kaikki

Tässä valikossa voit poistaa puhelulokin tiedot.

Puhelun kesto

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen 

puheluiden kestot. Palveluntarjoajan laskuttama 

aika vaihtelee.

Huomautus Voit nollata puheluajat koskettamalla 

More ja valitsemalla Nollaa kaikki puheluiden 
kestot.
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Opettele käyttämään puhelimen 
työkaluja ja lisäsovelluksia.

Pääset tähän valikkoon painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla 
Sovellukset.
Sovellukset
Hälytys

Tässä valikossa voi asettaa herätyskellon 

herättämään aamulla tai määrittää hälytyksen 

haluamallesi ajankohdalle.

Hälytyksen asettaminen

> Valitse hälytys.

Huomautus Voit lisätä uuden hälytyksen 

koskettamalla More ja valitsemalla Luo.

> Määritä hälytysasetukset:

- Nimi: kirjoita hälytyksen nimi.

- Aktivointi: ota hälytys käyttöön valitsemalla 

Päällä.

- Aika: anna hälytysaika.

- Toisto: valitse hälytyksen toistovaihtoehto.

- Hälytysilmoitus: valitse hälytysääni.

Huomautus Jos valitset hälytysääneksi 

musiikkisoittolistan, puhelimen kaiuttimen 

tulee olla auki ja virran kytkettynä 

hälytyshetkellä. Muutoin puhelin käyttää 

oletushälytysääntä.

- Aut. virrankytk: aseta puhelin käynnistymään 

automaattisesti ja hälyttämään, kun hälytysaika 

tulee.

> Aseta hälytys koskettamalla More ja valitsemalla 

Tallenna.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytysääni kuuluu, voit hiljentää sen 

jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Lopeta hälytys valitsemalla Lopeta.

- Keskeytä hälytys 5 minuutiksi valitsemalla 

Torkku. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

> Siirry hälytysluettelossa sen hälytyksen kohtaan, 

jonka haluat poistaa käytöstä.

> Kosketa More ja valitse Kytke hälytys pois 
päältä.

Maailmankello

Tämän toiminnon avulla voit katsoa, paljonko kello 

on jossakin tietyssä maailman osassa. 

Voit valita haluamasi kaupungin maailmankartasta 

kääntämällä pyörää myötä- ja vastapäivään. Kun 

aikajana liikkuu, näytössä näkyy kunkin vyöhykkeen 

kellonaika ja päivämäärä.
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Laskin

Tämän valikon avulla voit tehdä 

peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, 

vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

> Selaa numeronäppäimistön numero kohdalle ja 

valitse numero painamalla OK. 

Voit lisätä desimaalierottimen valitsemalle 

desimaalierottimen merkin.

> Valitse haluamasi laskutoimitus koskettamalla 

näytön alareunassa näkyvää 

laskutoimintokenttää.

> Anna toinen luku.

> Lopputuloksen saat näkyviin valitsemalla yhtä 

kuin -merkin (=).

Valuuttamuunnin

Tämän valikon avulla voit tehdä 

valuuttamuunnoksia.

> Valitse Yksikkö yläkentästä ja valitse 

alkuperäinen yksikkö pyörän avulla.

> Valitse Määrä-kenttä.

> Anna muunnettava arvo ja kosketa Valmis.

Voit lisätä desimaalierottimen valitsemalle 

desimaalierottimen merkin.

> Valitse Yksikkö alakentästä ja valitse yksikkö, 

johon muunnetaan.

Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava arvo.

Huomautus Voit muokata valuuttakurssia koskettamalla 

More ja valitsemalla Aseta valuuttakurssi.

Puhemuistio

Tämän valikon avulla voit äänittää puhemuistioita. 

Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin 

pituinen.

Puhemuistion äänittäminen ja 

tallentaminen

> Aloita äänittäminen painamalla OK. 

> Puhu mikrofoniin.

Voit keskeyttää äänittämisen koskettamalla 

More ja valitsemalla Keskeytä tallennus. 

Voit jatkaa äänittämistä koskettamalla More ja 

valitsemalla Jatka nauhoitusta. 

> Paina lopuksi OK. Puhemuistio tallentuu 

automaattisesti.

Puhemuistion toistaminen

> Nosta kaiutin esiin liu'uttamalla puhelimen 

takaosaa ylöspäin.

> Kosketa puhemuistionäytössä More ja valitse 

Siirry puhemuistioihin.

> Valitse puhemuistio. Puhemuistion toisto alkaa.

Toiston aikana

- Voit keskeyttää toiston painamalla OK. Voit 

jatkaa toistoa painamalla OK uudelleen.

- Voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä 

pyörää myötä- tai vastapäivään.

- Voit lopettaa toiston koskettamalla More ja 

valitse Lopeta.

Puhemuistioasetusten muuttaminen

Voit valita äänitysajan ennen äänityksen 

aloittamista.

Saat seuraavat asetukset käyttöösi koskettamalla 

puhemuistionäytössä More ja valitsemalla 

Asetukset.

- Maksimi (60 minuuttia): äänitä enintään tunnin 

pituinen puhemuistio.

- Viesteihin sopiva: äänitä multimediaviestiin 

lisättävä puhemuistio.

- Sähköpostiin sopiva: äänitä sähköpostiviestiin 

lisättävä puhemuistio.
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Muistio

Tämän valikon avulla voit luoda muistioita tärkeistä 

asioista ja hallita niitä.

Muistion kirjoittaminen

> Kosketa More ja valitse Luo.

> Kirjoita muistio ja kosketa Valmis tai kosketa 

More ja valitse Valmis.

Muistion tarkasteleminen

Valitse luettelosta muistio.

Muistiovaihtoehtojen käyttäminen

Muistioluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Näytä: tarkastele muistion tietoja.

- Luo: luo uusi muistio.

- Lähetystapa: lähetä muistio multimediaviestissä, 

sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- Poista: poista valittu muistio.

- Poista kaikki: poista kaikki muistiot.

- Muistin tila: tarkastele käytössä olevan muistin 

tietoja.

Tehtävä

Tämän valikon avulla voit luoda ja tarkastella 

luomiasi tehtäviä. 

Tehtävän lisääminen

> Kosketa More ja valitse Luo.

> Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:

- Otsikko: määritä tehtävän tiedot.

- Päivämäärä: anna päivämäärä.

- Määräpäivä: aseta tehtävälle määräpäivä.

- Tärkeys: valitse tehtävän tärkeys.

> Kosketa More ja tallenna tehtävä valitsemalla 

Tallenna.

Tehtävän tarkasteleminen

Tehtäväluettelossa -kuvake osoittaa, että tehtävä 

on kiireellinen. Valintamerkki osoittaa, että tehtävä 

on suoritettu.

Voit tarkastella tehtävää siirtymällä sen kohdalle ja 

painamalla OK-näppäintä.

Tehtävävaihtoehtojen käyttäminen

Tehtäväluettelossa saat käyttöösi seuraavat 

vaihtoehdot koskettamalla More:

- Näytä: tarkastele tehtävän tietoja.

- Merkitse tehdyksi tai Merkitse 
tekemättömäksi: muuta tehtävän tilaa.

- Luo: luo uusi tehtävä.

- Lähetystapa: lähetä tehtävä multimediaviestissä, 

sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- Poista: poista valittu tehtävä.

- Poista kaikki: poista kaikki tehtävät.

- Muistin tila: tarkastele käytössä olevan muistin 

tietoja.

Mediasoitin

Voit toistaa puhelimen muistiin tallennettuja 

musiikkitiedostoja mediasoittimella.

Videotiedostojen tallentaminen 

puhelimeen

Puhelimella voi toistaa mp4-, 3gp- ja WMV-

tiedostoja.

- Lataa selaimesta. s. 36

- Kopioi tietokoneesta lisävarusteena saatavan 

Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on 

Samsung PC Studion käyttöoppaassa.

- Kopioi tietokoneesta käyttämällä puhelinta 

tallennusvälineenä. s. 21

- Vastaanota aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta.

s. 53

- Synkronointi Windows Media Playerin kanssa 

tietokoneessa. s. 21

Videotiedoston toistaminen

> Nosta kaiutin esiin liu'uttamalla puhelimen 

takaosaa ylöspäin.

> Valitse Videot-kansioon.

> Valitse toistettava tiedosto. Mediasoitin 

käynnistyy.

> Käytä seuraavia näppäimiä toiston aikana:

- Painamalla OK, voit keskeyttää toiston tai 

jatkaa sitä.

- Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin 

koskettamalla vasemmalle osoittavaa nuolta.

- Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin koskettamalla 

oikealle osoittavaa nuolta.

- Pyörän avulla voi säätää äänenvoimakkuutta.

Mediasoitinasetusten käyttö

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot tiedoston 

toiston aikana koskettamalla More:

- Tauko tai Jatka: keskeytä tai aloita toisto.

- Lopeta: lopeta toisto.

- Lähetystapa: lähetä tiedosto 

multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-

yhteyden kautta.

- Poista: poista tiedosto.
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Tämän valikon avulla voit mukauttaa 
puhelimen asetuksia. Voit myös 
palauttaa asetukset niiden 
oletusarvoihin.

Pääset tähän valikkoon painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla 
Asetukset.
Asetukset 
Aika ja päivämäärä

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimessa 

näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää. 

- Aikavyöhyke: aseta oma aikavyöhykkeesi. 

Valitse kotialueesi aikavyöhykettä vastaava 

kaupunki.

- Kesäaika: ota kesäaika käyttöön haluamassasi 

aikavyöhykkeessä.

- Aika: aseta kellonaika pyörän avulla.

- Päivämäärä: aseta päivämäärä pyörän avulla.

- Ajan esitysmuoto: valitse 12-tuntinen tai 

24-tuntinen ajan esitysmuoto pyörän avulla.

Puhelinasetukset

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan 

mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

Kieli

Tämän valikon avulla voit valita näyttötekstien 

kielen.

Liitäntätila

Tämän valikon avulla voit valita siirtotilan (tai USB-

tilan), jota käytetään, kun puhelin yhdistetään 

tietokoneeseen tai tulostimeen USB-liitännän 

kautta.

- Manuaalinen: voit valita siirtotilan, kun olet 

kytkenyt puhelimen tietokoneeseen. Kun olet 

muodostanut yhteyden, kosketa perustilassa 

More ja valitse Yhdistä tietokoneeseen → jokin 

tila.

- PC Studio: voit käyttää Samsung PC Studio -

ohjelmaa tietojen synkronointiin ja 

mediatiedostojen siirtämiseen puhelimen ja 

tietokoneen välillä.

- MTP: voit käyttää mediasiirtotilaa WMDRM 

(Windows Media Digital Rights Management) -

sisällön siirtämiseen lisenssiavaimien avulla 

suoraan BeoPlayerista tai Windows Media 

Playerista puhelimeen. Voit myös hankkia uusia 

lisenssiavaimia DRM-tiedostoille, joiden 

lisenssiavaimet ovat vanhentuneet.

- Massamuisti: voit kytkeä puhelimen 

tietokoneeseen samaan tapaan kuin ulkoisen 

tallennusvälineen. Jos olet MAC-käyttäjä, siirrä 

tiedostot puhelimeen tämän vaihtoehdon avulla.

Autom. uudelleenval.

Tämän valikon avulla voit määrittää, että puhelin 

yrittää soittaa numeroon uudelleen, jos 

vastaanottaja ei vastaa. Voit asettaa kymmenen 

yritystä.

Autom. näppäinlukko

Tämän valikon avulla voit asettaa puhelimen 

lukitsemaan näppäimet automaattisesti, kun näyttö 

sammuu.
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Näyttöasetukset

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja 

taustavaloasetuksia.

- Valmiustilan näyttö: valitse perusnäytössä 

näkyvä kohde.

- Kirkkaus: säädä näytön kirkkautta eri 

valaistusolosuhteita varten.

- Taustavalo: määritä, kuinka kauan näytön 

taustavalo on päällä.

- Himmennys: määritä, kuinka kauan näyttö on 

himmennystilassa taustavalon sammumisen 

jälkeen. Näyttö sammuu määritetyn ajan 

kuluttua.

Ääniasetukset

Tässä valikossa voit mukauttaa ääniasetukset 

mieltymystesi mukaisiksi.

- Soittoääni: valitse puheluiden soittoääni.

- Soiton voimakkuus: valitse soittoäänen 

voimakkuus.

- Soittoäänen tyyppi: määritä, miten saapuvista 

puheluista ilmoitetaan.

Melodia: puhelin hälyttää valitulla soittoäänellä.

Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.

Värinä ja soittoääni: puhelin sekä soi että 

värisee.

Mykistä: puhelin mykistää soittoäänen.

- Viestiääni: valitse viestiääni saapuville viesteille.

- Viestin äänenvoim.: valitse saapuvien viestien 

viestiäänen voimakkuus.

- Viestiäänen tyyppi: määritä, miten saapuvista 

viesteistä ilmoitetaan.

- Hälyt. puh. aikana: määritä puhelin antamaan 

puhelun aikana äänimerkki, kun saat uuden 

viestin tai kun määritetty hälytyshetki koittaa.

- Hiljainen tila: määritä, kuinka puhelin hälyttää 

kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.

Verkkopalvelut

Tämän valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. 

Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja 

palveluiden saatavuudesta.

Soitonsiirto 

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut 

määrittämääsi numeroon.

> Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.

> Valitse soitonsiirtovaihtoehto:

- Siirrä aina: siirrä kaikki puhelut.

- Kun varattu: siirrä puhelut, kun puhut toista 

puhelua.

- Kun ei vastausta: siirrä puhelut, jos et vastaa 

puhelimeen.

- Kun ei tavoitettavissa: siirrä puhelut, jos 

puhelimesi on verkon peittoalueen 

ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.

- Peruuta kaikki: peruuta kaikki soitonsiirrot.

> Valitse Päällä yläkentässä. Jos haluat poistaa 

soitonsiirron käytöstä, valitse Pois.

> Valitse Siirrä numeroon -kenttä.

> Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja 

kosketa Valmis.

> Jos valitsit Kun ei vastausta, siirry Odotusaika-

kenttään ja määritä aika, jonka verkko odottaa 

ennen puhelun siirtoa.

> Kosketa More ja valitse Tallenna.
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Puhelun esto

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa 

puheluja.

> Valitse estettävien puhelujen tyyppi. 

> Valitse puhelunestovaihtoehto:

- Kaikki lähtevät puhelut: estä lähtevät 

puhelut.

- Lähtevät ulkomaanpuhelut: estä 

ulkomaanpuhelut.

- Ulkom.puh. paitsi kotiin: salli puhelut 

ulkomailla vain kyseisen maan numeroihin ja 

kotimaahan.

- Kaikki tulevat puhelut: estä saapuvat 

puhelut.

- Tulevat verkkovierailulla: estä saapuvat 

puhelut, kun puhelinta käytetään kotiverkkosi 

palvelualueen ulkopuolella.

- Peruuta kaikki: peruuta kaikki 

puhelunestoasetukset.

> Valitse Päällä yläkentässä. Jos haluat poistaa 

puhelujen eston käytöstä, valitse Pois.

> Valitse Salasana-kenttä.

> Anna palveluntarjoajalta saamasi puheluneston 

salasana ja kosketa Valmis.

> Kosketa More ja valitse Tallenna.

Koputus

Tämän verkkopalvelun avulla saat tiedon 

saapuvasta puhelusta, kun puhut samaan aikaan 

toista puhelua.

> Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto 

koskee.

> Valitse Päällä. Voit poistaa koputuksen käytöstä 

valitsemalla Pois. 

Verkon valinta

Tämän verkkopalvelun avulla voit valita kotialueen 

ulkopuolella käytettävän verkon manuaalisesti tai 

käyttää automaattista valintaa.

Muun kuin oman kotiverkon voi valita vain siinä 

tapauksessa, että operaattorilla on 

verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen 

verkon operaattorin kanssa.

Soittajan tunnus

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää 

puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan 

puhelimessa. Jos valitset Verkon mukaisesti-
vaihtoehdon, puhelin käyttää verkon määrittämää 

oletusasetusta.

Huomautus Kaikki verkot eivät tue tämän 

asetuksen muuttamista.

Vastaaja

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajapalvelun 

numeron tai muuttaa sitä.

Huomautus Vastaajapalvelun numero täytyy 

määrittää, jotta vastaajaa voi käyttää. Saat 

vastaajapalvelun numeron palveluntarjoajalta.

Taajuusalueen valinta

Jotta puhelimella voi soittaa ja vastaanottaa 

puheluita, se täytyy rekisteröidä käytettävissä 

olevaan verkkoon. Puhelin toimii seuraavissa 

verkoissa: GSM 1900, yhdistetyt GSM 900 tai 1800 

ja UMTS.

Puhelimen käyttämä oletustaajuus määräytyy sen 

mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun 

matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä 

toimivista verkoista.

Bluetooth

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa 

langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin 

ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä käyttää 

puhelinta handsfree-tilassa tai etäyhteyden kautta.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa ilmaiset 

langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä 

olevien Bluetooth-laitteiden välillä. Koska laitteet 

kommunikoivat radioaaltojen välityksellä, niiden ei 

tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa.

Huomautus 

- Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää 

toimintaetäisyyttä.

- Suorituskyky on paranee, kun Bluetooth-

ominaisuutta ei käytetä samanaikaisesti 

multimediatoimintojen, kuten sanelimen tai 

kameran kanssa.

- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia 

puhelimesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat 

etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n 

testaamia tai hyväksymiä.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönotto

Bluetooth-valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

- Käynnistä tai Sulje: ota Bluetooth-ominaisuus 

käyttöön tai poista se käytöstä.

- Omat laitteet: etsi Bluetooth-laitteita, joihin voi 

muodostaa yhteyden. 

- Oman puhel. näkyvyys: salli, että muut 

Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.

- Oman puhelimen nimi: määritä puhelimellesi 

Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.

- Suojaustila: määritä, kysyykö puhelin 

vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät 

puhelimen tietoja.

- Bluetooth-palvelu: tarkastele saatavilla olevia 

Bluetooth-palveluita. 
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Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin 

muodostus

> Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön 

valitsemalla Bluetooth-valikosta Käynnistä.

> Valitse Omat laitteet.

> Valitse Uusi haku.

Haun jälkeen näyttöön tulee luettelo laitteista, 

joihin voit muodostaa yhteyden. Laitteen tyyppi 

osoitetaan seuraavilla kuvakkeilla:

Bluetooth-kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

harmaa: laitteeseen ei ole pariliitosta

sininen: laitteeseen on pariliitos

punainen: laite on parhaillaan yhteydessä 

puhelimeesi.

> Valitse laite.

> Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse 

. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä 

ei tarvitse muistaa.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman 

koodin, laitepari on muodostettu.

Huomautus Joillakin laitteilla, kuten 

kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla 

kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. 0000). Jos 

toisella laitteella on koodi, se on annettava.

Laiteasetusten käyttäminen

Yhdistettyjen laitteiden luettelossa saat käyttöösi 

seuraavat vaihtoehdot koskettamalla More:

- Yhdistä tai Katkaise: muodosta yhteys 

kuulokemikrofoniin tai handsfree-autosarjaan tai 

katkaise yhteys kytkettyyn laitteeseen.

- Selaa tiedostoja: etsi tietoja laitteesta ja tuo ne 

suoraan puhelimeen.

- Lista palveluista: tuo näkyviin valitun laitteen 

Bluetooth-palvelut.

- Nimeä uudelleen: vaihda laitteen nimi.

- Valtuuta laite tai Peruuta laitteen valtuutus: 
määritä, kysyykö puhelin lupaa yhteyden 

sallimiseen, kun muut laitteet yrittävät 

muodostaa puhelimeen yhteyden.

- Poista: poista valittu laite laiteluettelosta.

- Poista kaikki: poista kaikki laitteet 

laiteluettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-

yhteyden kautta

> Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.

> Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on 

tallennettu, kuten Puhelinmuistio, Kirjasto, 

Järjestelijä, Muistio tai Tehtävä. 

> Selaa haluamasi kohteen kohdalle.

> Kosketa More ja valitse lähetysvaihtoehto → 
Bluetooth.

> Jos lähetät yhteystietoja, valitse, mitkä tiedot 

lähetetään.

> Etsi ja valitse laite.

> Anna tarvittaessa pariliitoksen muodostamisessa 

käytettävä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja 

valitse .

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-

yhteyden kautta

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden 

kautta edellyttää, että puhelimen Bluetooth-

ominaisuus on käytössä ja että puhelin on muiden 

laitteiden löydettävissä.

> Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää 

tietoa puhelimeesi, valitse Kyllä, jos haluat sallia 

laitteen muodostavan yhteyden puhelimeesi.

> Valitse Kyllä, jos haluat vastaanottaa tietoja.

Matkapuhelin

Tietokone

Stereo headset

Handsfree-autosarja

PDA-laite

Tulostin

Tuntematon laite
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Turvallisuus

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen 

luvattomalta käytöltä.

Huomautus Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme 

kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Voit avata lukituksen 

antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -koodin. 

Koodit saa operaattorilta.

PIN-koodin tarkistus

4 - 8 -numeroinen PIN (Personal Identification 

Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta 

käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, 

puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun puhelin 

kytketään päälle.

Muuta PIN-koodi

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-

kyselyn täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta 

voi käyttää.

Puhelimen lukitus

Tämä ominaisuus lukitsee puhelimen luvattomilta 

käyttäjiltä. 

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on 

annettava 4 - 8 -numeroinen salasana aina, kun 

kytket puhelimen päälle.

Huomautus Salasanan tehdasasetus on 00000000. 

Voit vaihtaa salasanan Vaihda salasana -valikossa.

Vaihda salasana

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen 

salasanan. 

Yksityisyys

Tämän valikon avulla voit lukita kaikki puhelimen 

valikkotoiminnot puhelutoimintoja lukuun 

ottamatta. 

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun täytyy 

antaa puhelimen salasana, jotta voisit käyttää 

valikkotoimintoja. 

SIM-lukitus

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelinta 

ei voi käyttää, ennen kuin annat kyseisen SIM-

kortin lukituskoodin. Jos haluat käyttää toista SIM-

korttia, sinun on annettava SIM-kortin lukituskoodi.

Yhteysasetukset

Tämän valikon avulla voit luoda ja mukauttaa 

profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten 

puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Näitä 

asetuksia tarvitaan, kun käytät selainta tai lähetät 

multimedia- tai sähköpostiviestejä.

Huomautus Puhelimen asetukset ovat oletusarvoisesti 

sellaiset, että sillä voidaan muodostaa yhteys verkkoon. 

Jos muutat asetuksia kysymättä varmistusta 

palveluntarjoajalta, selaimen, multimediaviestien ja 

sähköpostin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein.

Profiilin luominen

> Valitse Luo. Jos profiili on jo tallennettu, kosketa 

More ja valitse Luo.

> Määritä profiilin tiedot:

- Nimi: kirjoita profiilille nimi.

- Yhteyspiste: muokkaa yhteyspisteen nimeä, 

jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän 

osoitteena.

- Todennus: valitse käytettävä todennustapa.

- Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

- Salasana: anna käyttäjän salasana.

- Protokolla: valitse protokolla vaihtoehdoista 

HTTP, WAP ja Muu.

- Koti-URL-osoite: kirjoita kotisivuksi 

määritettävän sivun URL-osoite.

- Yhdyskäytävän osoite: (vain WAP) anna 

välityspalvelimen yhdyskäytävän osoite.

- Välityspalvelimen osoite ja Portti: (vain 

HTTP) aseta välityspalvelimen osoite ja portti.

- Suojattu yhteys: (vain WAP) ota suojaustila 

käyttöön tai poista se käytöstä.

- Joutoaika (sek.): määritä viive, jonka jälkeen 

verkkoyhteys katkaistaan, jos kyseisenä aikana 

ei ole ollut tietoliikennettä.

- Staattinen IP: määritä, haluatko syöttää IP-

osoitteen manuaalisesti. Lisätietoja on 

kohdassa Paikallisen puhelimen IP. Jos haluat, 

että palvelin asettaa IP-osoitteen 

automaattisesti, valitse Pois.

- Paikallisen puhelimen IP: kirjoita 

palveluntarjoajan antama IP-osoite, jos valitsit 

Staattinen IP -vaihtoehdon.

- Staattinen DNS: määritä, haluatko syöttää 

DNS (Domain Name Server) -osoitteen 

manuaalisesti. Lisätietoja on Server1-

vaihtoehdon kohdalla. Jos haluat, että palvelin 

määrittää osoitteen automaattisesti, valitse 

Pois.

- Palvelin1: syötä DNS-osoite, jos olet valinnut 

Staattinen DNS.

- Liikenneluokka: valitse liikenneluokka.

> Tallenna profiili koskettamalla More ja 

valitsemalla Tallenna.

Profiiliasetusten käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla 

More:

- Muokkaa: muokkaa profiilia.

- Luo: lisää uusi profiili.

- Poista: poista valittu profiili.

- Poista kaikki: poista kaikki profiilit.
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DRM-lisenssit

Tämän valikon avulla voit hallita lisenssiavaimia, 

jotka on hankittu DRM-järjestelmällä lukittujen 

mediatiedostojen avaamiseen.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja koskettamalla 

More:

- Toista/Näytä: avaa valittu kohde.

- Poista: poista valittu lisenssiavain.

- Poista kaikki: poista kaikki lisenssiavaimet.

- Lisätiedot: tarkastele lisenssiavaimen 

ominaisuuksia.

Muistiasetukset

Tämän valikon avulla voit tarkastaa, kuinka paljon 

muistia on käytössä ja tyhjentää muistin.

Yleisnollaus

Tässä valikossa voit nollata kaikki puhelimen 

asetukset kerralla.

> Valitse Kyllä.

> Kirjoita puhelimen salasana ja valitse .

Huomautus Salasanan tehdasasetus on 00000000. 

Voit vaihtaa tämän salasanan. s. 54 

Puhelimen virta katkeaa ja kytkeytyy 

automaattisesti.
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Pääset tähän valikkoon painamalla 
perustilassa OK ja valitsemalla 
SIM-palvelut.
SIM-palvelut
Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on 

SIM-kortti, joka tukee SIM Application Tool kit -

valikkoja ja tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, 

sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja 

paikannuspalveluja. Saatavilla olevat palvelut voivat 

vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai 

palveluntarjoajalta.
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Voit säästää aikaa ja tarpeettomista 
huoltopuheluista aiheutuvia kuluja 
tekemällä tässä jaksossa mainitut 
tarkistukset ennen huoltoon soittamista.
Ongelmien ratkaiseminen
Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi 
näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Lisää SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Kirjoita salasana"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. 

Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin 

puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Näppäile 

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.

- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä 

aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän 

toiminnon voi poistaa käytöstä PIN-koodin 
tarkistus -valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa ja 

SIM-kortti on lukkiutunut. Anna operaattorilta 

saamasi PUK-koodi.

Näytössä lukee "Ei palvelua" tai "Verkkovirhe" 

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla 

heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.

- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää 

sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Kysy 

lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei 
soita siihen.

- Varmista, että olet painanut LÄHETÄ.

- Varmista, että käytössä on oikea 

matkapuhelinverkko.

- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto 

ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. 

(Paina LOPETA-näppäintä vähintään sekunnin 

ajan.) 

- Varmista, että käytössä on oikea 

matkapuhelinverkko.

- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto 

ei ole käytössä.
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Keskustelun toinen osapuoli ei kuule ääntäsi

- Varmista, että olet ottanut mikrofonin käyttöön.

- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. 

Mikrofoni sijaitsee puhelimen alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä 
vilkkuu teksti "Akku loppumassa"

- Akun varaus on loppumassa. Lataa akku.

Puheluiden äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden 

ilmaisinta ( ). Palkkien määrä osoittaa 

signaalinvoimakkuuden: vahva ( ), heikko 

( ).

- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi 

ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun 
numeroon

- Varmista Yhteystiedot-valikosta, että numero on 

tallennettu oikein.

- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuu 
toisinaan itsestään

- Pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla 

ja pehmeällä liinalla.

YHTEYDENOTTO HUOLTOON

Jos olet yrittänyt korjata ongelmaa vianmäärityksen 

avulla, mutta ongelma ei ole ratkennut, kirjoita ylös 

seuraavat seikat ja ota sitten yhteyttä 

jälleenmyyjään, paikalliseen Bang & Olufsen -

liikkeeseen tai Samsungin huoltoon.

- Puhelimen mallin numero(t)

- Puhelimen sarjanumero(t)

- Selkeä kuvaus ongelmasta.
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Terveys ja turvallisuus
Tietoa SAR-sertifikaatista

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista 

koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se 

on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-

neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) 

energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa 

kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun 

radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston 

kehittämiseen on osallistunut useita 

riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka 

ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti 

säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri 

turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa 

kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja 

terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämää radiotaajuusenergiaa 

mitataan ominaisabsorptionopeuden yksikköinä 

(Specific Absorption Rate). EU-neuvoston 

suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 

0,245 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa 

käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä 

suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla 

taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään 

suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen 

SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. 

Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu 

toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin 

valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. 

Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä 

pienempi on puhelimen lähtöteho. 

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, 

sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin 

mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä 

perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden 

henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.

- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, 

johon se on suunniteltu.

- Jos puhelinta käytetään tukiaseman 

läheisyydessä, se kuluttaa tavallista vähemmän 

virtaa. Puhe- ja valmiusaikoihin vaikuttavat 

suuresti matkapuhelinverkon signaalin 

voimakkuus sekä verkko-operaattorin 

määrittämät asetukset.

- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta 

varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku 

voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se 

kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika on 

huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika 

hankkia uusi akku.

- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen 

itsestään, jos sitä ei käytetä.

- Käytä vain Samsungin tai Bang & Olufsenin 

hyväksymiä akkuja ja lataa niitä ainoastaan 

Samsungin tai Bang & Olufsenin hyväksymillä 

latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei 

käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, 

sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.

- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun 

latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun 

lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.

- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin paikkoihin, 

koska ne lyhentävät sen kapasiteettia ja 

käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua 

huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai 

kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä 

käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu 

täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa 

litiumioniakkujen toimintaan.

- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi 

tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, 

paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat 

(akussa olevat metalliliuskat). Ei esimerkiksi 

kannata pitää vara-akkua taskussa tai laukussa, 

koska sellaisessa paikassa se voi joutua 

kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Napojen 

oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun 

aiheuttanutta esinettä.

- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä 

paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. 

Älä hävitä akkuja polttamalla.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg 
laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. 
Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka 
takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset 
mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella 
paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien 
mukaan.
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Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein 

missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön 

on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. 

Kun käytät puhelinta ajaessasi, noudata paikallisia 

lakeja.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia 

määräyksiä ja katkaise puhelimestasi virta paikoissa, 

joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa 

se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa 

lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen 

käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä 

liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, 

tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan 

normaalissa käyttöasennossa, jotta laite toimisi 

tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on 

suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin 

elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua 

suojaus matkapuhelimesi lähettämiä 

radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista 

valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että 

puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä 

sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen 

sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat 

häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless 

Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia 

ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä 

epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, 

katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä 

joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy 

mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen 

valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä 

apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite 

suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta. 

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon 

hankkimisessa. 

Katkaise puhelimen virta 

terveydenhuoltolaitoksissa, jos kyseisen paikan 

säännöt määräävät niin tekemään. 

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin 

asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin 

moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. 

Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta 

ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius 

pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, 

joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet 

räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia 

kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla 

alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi 

johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta 

virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä 

kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä 

koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja 

polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa 

ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, 

selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, 

kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, 

nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) 

toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on 

kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai 

metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon 

moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten 

tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja 

lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia 

toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei 

välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis 

koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen 

viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. 

sairaankuljetuksissa).

Puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun 

puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon 

kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei 

ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai 

tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai 

puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia 

paikalliselta operaattorilta.

Hätäpuhelun soittaminen:

> kytke puhelimeen virta.

> näppäile paikallinen hätänumero. Hätänumerot 

vaihtelevat alueittain.

> Paina LÄHETÄ.

Jotkin ominaisuudet, kuten puhelunesto, täytyy 

ehkä poistaa käytöstä, ennen kuin hätäpuheluja voi 

soittaa. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä 

julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.
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Yleiset varotoimet

- Huoltoa edellyttävät vauriot: Irrota puhelin 

sähköverkosta ja toimita se valtuutetulle 

huoltoedustajalle huollettavaksi seuraavissa 

tilanteissa:

- Tuotteen päälle on läikkynyt nestettä tai 

tuotteen sisälle on joutunut jokin esine.

- Puhelin on altistunut sateelle tai vedelle.

- Puhelin on pudonnut tai vaurioitunut.

- Tuotteessa on selviä merkkejä 

ylikuumentumisesta.

- Puhelin ei toimi normaalisti, kun sitä käytetään 

käyttöohjeiden mukaisesti.

- Vältä kuumia paikkoja: Tuotetta ei saa viedä 

kuumaan paikkaan, kuten lämpöpatterin, 

lämmittimen, lieden tai muun lämpöä tuottavan 

laitteen (kuten vahvistimen) lähettyville.

- Vältä kosteita paikkoja: Älä koskaan käytä 

tuotetta kosteassa paikassa.

- Älä työnnä esineitä tuotteen sisälle: Älä 

koskaan työnnä mitään esineitä tuotteen 

aukkoihin. Kotelossa on tuuletusaukkoja. Niitä ei 

saa tukkia tai peittää.

- Asennusvälineet: Älä käytä puhelinta 

epävakaalla pöydällä, alustalla tai jalustalla tai 

kiinnitä sitä epävakaaseen telineeseen. 

Puhelimen asennuksessa on noudatettava 

valmistajan ohjeita ja valmistajan suosittelemia 

asennusvälineitä.

- Epävakaa asennusympäristö: Älä aseta 

puhelinta epävakaalle alustalle.

- Käytä puhelinta vain hyväksyttyjen laitteiden 
kanssa: Tätä puhelinta saa käyttää vain 

hyväksyttyjen tietokoneiden ja lisälaitteiden 

kanssa.

- Äänenvoimakkuuden säätäminen: Säädä 

äänenvoimakkuus pieneksi, ennen kuin liität 

laitteeseen kuulokkeet tai jonkin muun vastaavan 

laitteen.

- Puhdistus: Irrota puhelin pistorasiasta ennen 

puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä 

puhdistusaineita tai aerosoleja. Käytä 

puhdistamiseen pehmeää liinaa, mutta älä 

missään nimessä käytä vettä puhelimen, näytön 

ja muiden osien puhdistamiseen.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa 

huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. 

Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja 

voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu 

matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii 

oikein.

- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja 

tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai 

lisävarusteiden lähistöllä.

- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se 

täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten 

kiinteästi asennettuja tai irrallisia 

matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai 

sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat 

matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja 

turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia 

vammoja.

- Katkaise matkapuhelimesta virta, ennen kuin 

astut lentokoneeseen. Matkapuhelimien 

käyttäminen lentokoneissa on sekä laitonta että 

vaarallista, koska ne voivat häiritä lentokoneiden 

toimintaa.

- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa 

matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai 

kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa 

käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat 

toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja 

varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta 

useita vuosia. 

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten 

ja eläinten ulottumattomissa. Lapset tai 

lemmikkieläimet voivat vahingoittaa puhelinta tai 

tukehtua sen pieniin osiin.

- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja 

sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.

- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit 

saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua. 

- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa 

ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat 

vahingoittuisi.

- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. 

Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten 

laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja 

sulattaa tiettyjä muoviosia.

- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen 

lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen 

sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi 

vahingoittaa elektronisia piirejä.

- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. 

Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa 

puhelimen piirilevyjä.

- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, 

liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se 

tarvittaessa pehmeällä kankaalla.

- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen 

liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.

- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten 

mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, sisään. 

Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.

- Jos puhelin tai sen akku kastuu, puhelimen sisällä 

oleva kosteusvauriota osoittava merkki 

värjääntyy. Tällaisessa tapauksessa valmistajan 

takuu ei enää kata puhelimen korjausta, vaikka 

takuu ei olisikaan vielä umpeutunut. 

- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin 

lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se 

lähimpään huoltoliikkeeseen. 

Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa 

korjaa laitteen.
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Äänenvoimakkuus

soittoääni • 51

viestiääni • 51

Äänet

poistaminen • 41

toistaminen • 41

Äänetön tila

asetus • 51

siirtyminen • 17

Ääniasetukset • 51
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Akku

asettaminen • 11

lataaminen • 11

ohjeet • 59

Arkistoviestit • 33

Automaattinen näppäinlukko • 50

Automaattinen uudelleenvalinta • 50

B
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Bluetooth

asetukset • 52

lähettäminen, tiedot • 20, 53

vastaanottaminen, tiedot • 20, 53
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DTMF-äänet, lähettäminen • 27
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Kesäaika • 50
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Kuvakkeet, kuvaus • 10

Kuvat

diaesityksen katseleminen • 41

katseleminen • 41

poistaminen • 41
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valikkotoiminnot • 54
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asetus • 35

katseleminen • 31
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Poistaminen
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kopioiminen • 44

lisääminen • 43

muokkaaminen • 43

poistaminen • 43

toiminnot • 43
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soitetut • 46
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äänittäminen • 48

toistaminen • 48

S

Saapuneet, viestit

sähköposti • 31

teksti- ja multimediaviesti • 30

Sähköpostiviestit

asetus • 34

katseleminen • 31

luominen ja lähettäminen • 29

poistaminen • 31

Salasana

puhelin • 54

puhelunesto • 52

Selain, WWW • 36

Selain, yhteys • 36

Siirtäminen, puhelut • 27, 51

Siirtotila, valitseminen • 50

SIM-kortti

asettaminen • 11

lukitseminen • 54

Soitetut puhelut • 46

Soitontoisto

automaattisesti • 50

manuaalisesti • 25

Soittajan numero • 52

Soittajaryhmä

luominen • 44

toiminnot • 44

Soittoääni

puhelu • 51

viesti • 51

Soittoääni, asettaminen • 51

Synkronoiminen • 21, 24

T

Taajuusalueen valinta • 52

Taustavalon aika, määrittäminen • 51

Tehtävä • 49

Teksti, kirjoittaminen • 15

Tekstinsyöttötila, muuttaminen • 15

Tekstiviestit

asetus • 33

katseleminen • 30

luominen ja lähettäminen • 28

poistaminen • 30

Terveys ja turvallisuus • 59

Tiedotepalveluviestit

asetus • 35

katseleminen • 31

Tiedoteviestit • 31

Tietokoneeseen yhdistäminen • 21, 50

Toimitusraportit, viesti • 33
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U

Ulkomaanpuhelut • 25

UMTS-verkko • 10

USB-tila, valitseminen • 50

USIM-kortti • 11

V

Valokuvat

katseleminen • 41

poistaminen • 41

Valuuttamuunnin • 48

Vastaajapalvelu

muokkaaminen • 52

yhdistäminen • 19
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Vastaaminen

puhelu • 25

toinen puhelu • 26

Vastaanotetut viestit

multimediaviesti • 30

sähköposti • 31

tekstiviestit • 30

Vastatut puhelut • 46

Verkkopalvelut • 51

Verkkovierailu • 52

Verkon taajuus, valitseminen • 52

Verkon valinta • 52

Vianmääritys • 57

Videot

poistaminen • 42

toistaminen • 42

Viestiääni • 51

Viestien luominen

multimediaviesti • 29

sähköposti • 29

tekstiviestit • 28

Viestit

määritys • 31

multimediaviesti • 29, 30

palvelu • 31, 35

sähköposti • 29, 31

tekstiviestit • 28, 30

tiedotepalvelu • 31, 35
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W

Windows Media player • 21

Y

Yhteys
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USB • 50

Yksityisyys • 54
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Elektronisten ja sähkölaitteiden jätekäsittely
Ympäristönsuojelu

Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat 

antaneet direktiivin sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta. Tämän direktiivin 

tarkoituksena on estää sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun syntyminen sekä 

uudelleenkäytön, kierrätyksen sekä muiden 

tällaisen romun hyödyntämismenetelmien 

edistäminen. Sellaisenaan direktiivi koskee tuottajia, 

jälleenmyyjiä ja kuluttajia.

WEEE-direktiivi edellyttää, että sekä valmistajat että 

loppukäyttäjät hävittävät sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet ja niiden osat 

ympäristöystävällisellä tavalla ja että laitteiden ja 

romun materiaaleja tai energiaa kierrätetään tai 

käytetään uudelleen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa 

hävittää normaalin talousjätteen kanssa; kaikki 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat täytyy 

kerätä ja hävittää erikseen.

Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta 

hyödyntämistä varten kerättävät tuotteet ja laitteet 

on merkitty tämän kansion kannessa olevalla 

merkillä.

Kun käytät omassa maassasi järjestettyä 

keräysmenetelmää sähköja elektroniikkalaitteiden 

hävittämiseen, suojelet luontoa ja ihmiskunnan 

terveyttä sekä tuet luonnonvarojen käyttämistä 

viisaalla ja rationaalisella tavalla. Sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden ja -romun keräys estää 

tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti 

olevien haitallisten aineiden potentiaalisen pääsyn 

luontoa saastuttamaan.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi auttaa ja neuvoo 

sinua oman maasi hävittämiskäytännön 

noudattamisessa. 





Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-F310

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus EN 60950-1:2001+A11:2004

EMC EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 50361 : 2001

Radio EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 v1.1.1 (01-2002)
EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on 
oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet 
seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, 
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* 
Identification mark: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20                                                                                                             Yong-Sang Park / S. Manager
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