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Handboken är ett hjälpmedel för att visa 
dig hur du använder telefonens olika 
funktioner.
Om denna handbok
Innan du startar är det bra att känna till 
följande anvisningsikoner:

Obs! Anger att du bör vara extra 
uppmärksam på den 
efterföljande informationen 
som gäller säkerhetsaspekter 
eller telefonfunktioner. 
Markerar även användartips 
eller tilläggsinformation.

Det finns mer information på 
den sida som texten hänvisar 
till.

 → Anger i vilken ordning du ska 
välja alternativ eller menyer för 
att genomföra ett steg.

FETSTILT Anger knappar på telefonen 
eller en programstyrd knapp: 
Exempel: Tryck på SKICKA 
(anger knappen SKICKA).

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som 
ingår i denna enhet tillhör sina respektive 
ägare:

-  Bluetooth® är ett registrerat varumärke som 
tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.

Bluetooth QD ID: B012785

-  JavaTM är ett varumärke eller registrerat 
varumärke som tillhör Sun Microsystems, 
Inc.

-  Picsel och Picsel ViewerTM är varumärken 
som tillhör Picsel Technologies, Inc.

-  Windows Media Player® är ett registrerat 
varumärke som tillhör Microsoft 
Corporation.

-   är ett varumärke som tillhör SRS 
LABS, Inc.

WOW HD och Hard limiter teknologi är 
implementerade under licens från SRS 
Labs, Inc.
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Serenata – en musikmobiltelefon
Musikmobiltelefonen Serenata 
kombinerar ett bärbart musiksystem 
med bekväm specialanpassad 
mobilkommunikation.

Musik- och telefonfunktionerna kan 
användas var för sig eller tillsammans.

Du kan t ex skriva ett textmeddelande 
samtidigt som du lyssnar på musik. Du 
kan också spärra inkommande samtal 
och meddelanden om du endast vill 
lyssna på musik ett tag.
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Undvik farliga eller otillåtna situationer 
och säkerställ bästa prestanda hos 
telefonen genom att följa nedanstående 
föreskrifter.
Information om säkerhet och användning
Säkerheten på vägen kommer i första 
hand

Använd inte telefonen under bilkörning 
annat än med handsfree. Parkera fordonet 
först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer 
eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen eller inaktivera den 
trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. 
Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng 
av eller växla till ett läge som inaktiverar de 
trådlösa funktionerna när flygpersonalen 
begär detta.

Stäng av telefonen när du befinner dig 
nära medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan 
använda utrustning som är känslig för 
externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska 
störningar vilket kan inverka på deras 
prestanda.

Kontrollera att gällande föreskrifter 
iakttas

Iaktta eventuella lokala regler för 
mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen 
där det är förbjudet att använda den eller om 
den kan orsaka elektriska störningar eller 
medföra andra risker.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte 
för väta.

Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck 
sedan på SKICKA.

Håll telefonen utom räckhåll för små 
barn 

Förvara telefonen med alla delar, och 
tillbehör, utom räckhåll för små barn.

Använd inte telefonstödet när du håller 
telefonen mot örat

Om du fäller in telefonstödet mot örat kan 
ljudet orsaka hörselskador.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex 
headset och datorkablar, som 
rekommenderas av Samsung och Bang & 
Olufsen. Ej godkänd utrustning kan skada 
telefonen och medföra risk för personskador.

-  Telefonen kan explodera om ett batteri av 
fel typ sätts i telefonen vid batteribyte.

-  Kassera använda batterier i enlighet med 
tillverkarens anvisningar.

Användning av godkänd programvara

Använd endast programvara som godkänts 
av Samsung eller Bang & Olufsen. Telefonen 
kan skadas om du använder annan 
programvara.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får 
reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- 
och säkerhetsinformation" på sid 59.

Mycket hög volym i headset under 
långa perioder kan ge hörselskador.
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Kraftfull, liten, snygg och fylld med 
roligheter. . . din nya mobiltelefon, 
Serenata, öppnar musikvärlden för dig, 
har redskap för att du ska kunna vara 
uppkopplad och funktioner för att du ska 
kunna roa dig. Med sin eleganta design 
och den kvalitet som är Samsungs och 
Bang & Olufsens kännemärke är detta 
accessoaren som passar alla tillfällen. På 
jobbet, hemma, på fritiden, hela världen 
ligger öppen för dig.
Viktiga funktioner i telefonen
Lättanvänt med pekskärm och hjul

Du använder funktionerna genom att peka med fingret på den 
tryckkänsliga skärmen. Du kan även använda hjulet för att bläddra 
mellan olika menyalternativ.

Upplev unik mp3

Du kan spela musik på din Serenata-musiktelefon. Njut av dess 
ljudprestanda som tar mp3-musik till en ny nivå. 

Synkronisera dina ljud

Du kan till och med synkronisera telefonen med BeoPlayer eller 
Windows Media Player® för att det ska vara lätt att hantera och 
sortera dina musikfiler på datorn.

Växla till Flightmode

Du kan använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden 
där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Handsfree, på ett säkert och bekvämt sätt

Med den inbyggda och trådlösa Bluetooth-teknologin överför du 
mediafiler och personliga data, eller lyssnar på musik och 
kommunicerar med ett trådlöst headset.

Anslut och surfa

Öppna trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och 
en mängd olika mediaobjekt.

Skicka meddelanden

Skicka och ta emot text-, bild- eller e-postmeddelanden.

Öppna gemensamma filer och behåll säkerheten

Med telefonens File viewer kan du granska dokument i olika format.

Använd telefonens högtalarfunktion

Med telefonens högtalarfunktion kan du samtala utan att hålla i 
telefonen och du kan också låta andra delta i samtalet.
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I viloläge: Tryck på OK för att öppna 
menyläget.

Menystrukturen visas i följande lista med 
sidangivelser för mer information om de 
olika funktionerna.

Tryck på Music för att använda 
mediaspelaren. sid 21
Översikt över menyfunktioner
1 Meddelanden sid 28

1.1  Skapa meddelande
1.2  Inkomna
1.3  E-post
1.4  Utkast
1.5  Utgående
1.6  Skickat
1.7  Mallar
1.8  Arkivera meddelanden
1.9  Meddelande-

inställningar
1.10  Minnesstatus

sid 28
sid 30
sid 31
sid 31
sid 32
sid 32
sid 32
sid 33
sid 33

sid 35

2 Webbläsare sid 36

2.1  Hem
2.2  Ange URL
2.3  Bokmärken
2.4  Sparade webbsidor
2.5  Historik
2.6  Avancerat
2.7  Anslutningsprofiler
2.8  Streamingprofiler

sid 36
sid 36
sid 37
sid 37
sid 37
sid 38
sid 38
sid 38

3 Planering sid 39

3.1  Kalender
3.2  Möten
3.3  Årsdagar
3.4  Missade påminnelser

sid 39
sid 40
sid 40
sid 40

4 Bibliotek sid 41

4.1  Bilder
4.2  Ljud
4.3  Videoklipp
4.4  Andra filer
4.5  Minnesstatus

sid 41
sid 41
sid 42
sid 42
sid 42

5 Telefonbok sid 43

5.1  Kontakter
5.2  Lägg till kontakt
5.3  Grupper
5.4  Mitt visitkort
5.5  Eget nummer
5.6  Kopiera allt till SIM-kort
5.7  Kopiera allt från SIM-

kort
5.8  Radera alla
5.9  Telefonboksinställningar
5.10  Minnesstatus
5.11  Servicenummer*

sid 43
sid 43
sid 44
sid 44
sid 44
sid 44
sid 44

sid 45
sid 45
sid 45
sid 45

6 Samtalslista sid 46

6.1  Senaste samtalen
6.2  Missade samtal
6.3  Ringda samtal
6.4  Mottagna samtal
6.5  Ta bort alla
6.6  Samtalslängd

sid 46
sid 46
sid 46
sid 46
sid 46
sid 46

7 Nytta & nöje sid 47

7.1  Alarm
7.2  Världstid
7.3  Kalkylator
7.4  Valutakonverterare
7.5  Röstmemo
7.6  Memo
7.7  Att göra
7.8  Mediaspelare

sid 47
sid 47
sid 48
sid 48
sid 48
sid 49
sid 49
sid 49

8 Inställningar sid 50

8.1  Tid och datum
8.2  Telefon
8.3  Teckenfönster
8.4  Ljudinställningar
8.5  Nättjänster
8.6  Bluetooth
8.7  Säkerhet
8.8  Dataanslutningar
8.9  DRM-licencer
8.10  Minne
8.11  Fullständig 

återställning

sid 50
sid 50
sid 51
sid 51
sid 51
sid 52
sid 54
sid 54
sid 55
sid 55
sid 55

9 SIM-tjänster* sid 56

* Servicenummer och SIM-tjänster är 
tillgängliga endast om det stöds av ditt SIM-
kort.
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Din telefon består av två delar, ett 
bärbart mikroljudsystem och en 
mobiltelefon. Oavsett om du använder 
telefon- eller musikfunktionerna kan du 
välja mellan flera alternativ.

Alternativ när du använder 
telefonen

När du använder telefonfunktionerna 
kan du...

- Använda telefonen på vanligt sätt och 
hålla den mot örat.

- Använda de medföljande hörlurarna 
vid samtal.

- Använda telefonens högtalare för 
handsfree-samtal. Dra helt enkelt ut 
högtalaren och telefonstödet. Placera 
sedan telefonen framför dig, t ex på 
bordet.

Alternativ när du lyssnar på musik

När du lyssnar på musik kan du...

- Använda de medföljande hörlurarna 
som headset och lyssna på musik utan 
att störa.

- Ta fram den inbyggda högtalaren och 
använda telefonen som ett 
mikroljudsystem.

- Spela upp musik från telefonen i ditt 
Bang & Olufsen musiksystem via den 
särskilda linjeutgången.
Alternativ när du använder musiktelefonen
Blå menyer innehåller telefonrelaterade funktioner, 

t ex Meddelanden, Webbläsare och Planering.

Röda menyer innehåller musikrelaterade 

funktioner, t ex Artister, Album och Spår. Du 

använder musiktelefonen med hjälp av både hjulet 

och skärmen.

Du måste använda hjulet och pekskärmen för att 

utnyttja telefonen. Håll telefonen i handen och 

snurra hjulet och använd pekskärmen med 

tummen.

Du kan även hantera telefonfunktionerna medan 

telefonen står på bordet. Det är praktiskt om du 

t ex pratar med någon i högtalartelefonen.
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I det här avsnittet beskrivs telefonens 
utseende, knappar, teckenfönster och 
ikoner.

Knappen SKICKA (grön k
- Tryck för att besvara ett 

- I viloläge: Tryck för att hämta numren för de
ringda, missade eller mottagna sam

- Starta musikuppspelning. Spela upp musik eller
musiksp

- Tryck lätt på skärmen för att öppna musiksp
- Växla mellan telefonen och musiksp

OK-
- Tryck för att starta telefonen när den är i vi

- I viloläge: Tryck för att öppna men
- I menyläge: Tryck för att välja den markerade 

eller bekräfta det inm

Mik

Knappen ÅTE
- I viloläge: Håll nedtryckt för att låsa eller lå

knap
- I menyläge: Gå upp en nivå i menystru
Introduktion till din mobiltelefon
Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala 

Samsung- eller Bang & Olufsen-återförsäljare.

Obs!Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka 

tillbehör som finns hos Samsung- och Bang & 

Olufsen-återförsäljarna varierar mellan olika länder 

och telefonoperatörer.

- Telefon - Batteri

- Reseladdare - Skrivbordshållare

- Datakabel - Hörlurar (EarSet3)

- Komma igång - CD-skivor*

* Den ena skivan innehåller Samsung PC Studio och den
andra programmet Bang & Olufsen BeoPlayer samt
användarhandboken i pdf-format.
Telefonens utseende

Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste 

delar och deras funktioner.

AVSLUTA-knapp (röd knapp)
- Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av 

telefonen. 
- Avsluta eller avvisa ett samtal.
- Stänga av musikspelaren.
- I menyläge: Tryck för att gå tillbaka till viloläget.

napp)
samtal.
 senast

talen.
 pausa
elaren.

Music
elaren.
elaren.

More
Tryck lätt på skärmen för att öppna More-menyn.

Knappen C
- Tryck för att radera tecken från teckenfönstret.
- I viloläge: Håll nedtryckt för att aktivera eller 

inaktivera tyst läge.

knapp
loläge.
yläget.
menyn
atade.

Uttag för flera funktioner
för hörlurar, reseladdare och datakabel.

rofon

R ( )
sa upp
parna.

kturen.

Hjul
- I viloläge: Rotera hjulet med- eller moturs för att söka 

efter en post i telefonboken.
- I menyläge: Använd hjulet för att bläddra igenom 

menyalternativen. 
- Rotera hjulet för att höja eller sänka volymen.
- I viloläge: Aktivera telefonen med valfri knapp på hjulet.

Kontrollfältet
Tryck på den nedre delen av skärmen för att öppna 
genvägsmenyer som kan anpassas efter eget önskemål.
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Ikoner

Följande ikoner kan visas på skärmens översta rad 

för att indikera telefonens status. Ikonerna som 

visas på skärmen kan variera mellan olika länder 

och operatörer.

Knapplås

Du kan låsa alla oskyddade knappar på telefonen 

och pekskärmen för att förhindra att de används 

oavsiktligt.

I viloläge: Håll knappen ÅTER nedtryckt för att låsa 

knappsatsen och pekskärmen. Håll ÅTER nedtryckt 

för att låsa upp dem.

Du kan även ange att telefonen ska aktivera 

knapplås läge automatiskt när skärmen släcks. 

Tryck på OK i viloläge och välj Inställningar → 

Telefon → Automatiskt knapplås → På.

Ikon Definition

Signalstyrka

Samtal pågår

Utanför din egen operatörs 

täckningsområde, det går varken att 

ringa eller ta emot samtal

Flightmode är aktiverat

Roaming-nätverk

Ansluten till GPRS-nätet (2.5G)

Ansluten till 3G-nätet (UMTS)

Hemområde, om du har registrerat dig 

för den tjänsten

Vidarekopplingsfunktionen är aktiv

Bluetooth är aktiverat

Bakgrundsmusik pågår

Bluetooth-headset eller Bluetooth-

handsfree för bil anslutet

Nytt textmeddelande (SMS)

Nytt bildmeddelande (MMS)

Nytt e-postmeddelande

Nytt röstmeddelande

Nytt konfigurationsmeddelande

Knapplås aktiverat

Alarm aktiverat

Tyst läge aktiverat

Batteriets laddningsnivå
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Börja med att sätta ihop och ställa in 
telefonen för användning.

Färdig för användning

Det tar ca tre timmar att ladda telefonen. 
När den är laddad kopplar du ur laddaren 
och telefonen är färdig att användas. Håll 
knappen AVSLUTA (röd knapp) nedtryckt 
på hjulet för att slå på telefonen.
Sätta ihop och förbereda mobiltelefonen
Sätta i SIM-kortet och batteriet

1   Dra ut stödet och skjut baksidan uppåt för att ta 

fram högtalaren.

2   Ta bort batterilocket.

3   Sätt i SIM-kortet.

Obs! Kontrollera att de guldfärgade kontakterna 

på kortet är vända nedåt.

4   Sätt i batteriet.

5   Sätt tillbaka locket och tryck ned det försiktigt.

6   Öppna locket över multifunktionsuttaget på 

telefonens undersida. Anslut reseladdaren till 

telefonen och ett vanligt vägguttag.

Ta bort laddaren från vägguttaget och telefonen 

när batteriet är fulladdat (ikonen  står stilla).

Information om indikatorn Låg 

batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en 

varningssignal och du får ett meddelande om svagt 

batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om 

batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av 

automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda 

telefonen igen.

Information om SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du 

ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med 

information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och 

tillgängliga tilläggstjänster. För 3G-tjänster måste 

ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity 

Module) användas.

1 2 3

4 5 6
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Telefonen har en tryckkänslig pekskärm. 
Du behöver inte använda något pekdon, 
t ex en kulspets- eller blyertspenna, utan 
du trycker bara med fingret för att välja 
alternativ direkt på skärmen. Håll 
telefonen och peka exakt på rätt del av 
skärmen för att utföra den önskade 
funktionen.

- Tryck: Tryck lätt med fingret en gång på 
pekskärmen för att välja alternativ eller 
meny. Trycka på pekskärmen fungerar 
på samma sätt som när du använder 
musen på en dator.

- Tryck och håll kvar: Tryck med fingret 
och håll kvar det för att utföra en 
funktion. Med den här funktionen kan 
du flytta framåt och bakåt i filen 
medan du håller på att spela upp musik 
eller video.

Obs!

- Använd inte vassa föremål för att 
trycka på skärmen.

- Täck inte över pekskärmen med 
plastfolie eller annat.

- Se till att skärmen inte utsätts för fukt 
och väta.
Skärmens funktioner
Aktivera telefonen...

Om du inte använder telefonen på ett tag släcks 

skärmen och viloläget aktiveras för att spara på 

batteriet. I viloläget går det inte använda 

pekskärmen. För att aktivera telefonen och kunna 

använda den trycker du på OK eller valfri knapp på 

hjulet

Bilden visar telefonen i viloläge, redo att användas.

Praktiska tips...

Håll ÅTER nedtryckt för att låsa eller låsa upp 

telefonen.

Ringa ett samtal…

I viloläge: Tryck bara mitt på skärmen när du vill slå 

ett nummer och ringa ett samtal. 

När uppringningsskärmen visas använder du hjulet 

för att markera en siffra och trycker på OK för att 

välja den. Tryck sedan på SKICKA för att ringa upp.

Praktiska tips...

När du har slagit ett nummer en gång kan du lägga 

till det i telefonboken.
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Använda musikmenyn...

Tryck på Music (längst upp till vänster på skärmen) 

för att öppna musikmenyn. Använd hjulet och 

bläddra nedåt för att markera t ex Album i listan. 

Använd sedan hjulet igen för att bläddra mellan 

befintliga album och tryck på OK för att välja det 

album du vill lyssna på.

Praktiska tips...

Medan du spelar musiken kan du öppna menyn 

More, om du t ex vill pausa musiken eller lägga till 

albumet bland dina favoriter.

Använda menyn More...

Tryck på More (längst upp till höger på skärmen) 

för att öppna menyn More. More-menyerna är 

sammanhangsberoende, eftersom de innehåller fler 

funktioner som tillägg till den funktion som för 

närvarande används.

Du kan öppna dem både när du använder telefon- 

och musikfunktionerna, t ex Lägg till i spellista 

när du använder musikspelaren.

Använda genvägar...

På displayen finns 3 genvägsknappar som kan 

öppnas direkt via knappfältet nedtill på skärmen i 

viloläget. Du kan ange egna inställningar för dessa 

genvägar för att snabbt kunna öppna de funktioner 

du oftast använder.

Välj mellan 24 olika funktioner, t ex PureMusic, 

Alarm och Skapa meddelande som visas på bilden 

ovan.
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I det här avsnittet beskrivs telefonens 
basfunktioner och hur de används.
Använda telefonen
Slå på/av

Så här slår du på telefonen

> Håll AVSLUTA nedtryckt.

> Om du tillfrågas om PIN-koden skriver du in den 

och väljer .

> När du använder telefonen för första gången, 

eller om du återställt den, väljer du språk för 

teckenfönstret och trycker på OK för att starta 

introduktionen till Serenata. Sedan ställer du in 

telefonen efter egna önskemål.

> När du är klar med inställningarna visas 

viloskärmen och telefonen är färdig att 

användas.

Så här stänger du av telefonen

I viloläge: Håll AVSLUTA nedtryckt.

Ringa eller besvara samtal

Ringa ett samtal

> I viloläge: Tryck mitt på skärmen för att öppna 

uppringningsskärmen.

Obs! Du kan även trycka på More och välja 

Ring upp nummer för att öppna 

uppringningsskärmen.

> Ange riktnummer och telefonnummer.

> Tryck på SKICKA.

> Avsluta samtalet genom att trycka på AVSLUTA.

Besvara ett samtal

> Tryck på SKICKA när telefonen ringer.

> Avsluta samtalet genom att trycka på AVSLUTA.

Ställa in volymen under ett samtal

Rotera hjulet medurs eller moturs.
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Öppna menyer

> I viloläge: Tryck på OK för att öppna menyläget.

> Använd hjulet för att bläddra bland menyerna.

> Markera ett alternativ och tryck på OK för att 

bekräfta valet.

> Avsluta genom att antingen:

- Tryck på ÅTER om du vill gå en nivå uppåt i 

menystrukturen.

- Tryck på AVSLUTA om du vill återgå till 

viloläget.

Skriva in text

I vissa funktioner, t ex Meddelanden, Telefonbok 

eller Kalender, går det att skriva in text i ABC-, 

T9-, Mina ord-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

När du är i ett textinmatningsfält:

- Tryck på &:@ för att växla till symbolläget.

- Tryck på 123 för att växla till sifferläget.

- Tryck på abc för att växla till ABC-läget.

- Tryck på  och håll nedtryckt för att växla mellan 

ABC- och T9-läget.

Du kan även:

- trycka på More och välja T9-läge för att växla 

mellan ABC- och T9-läget.

- trycka på More och välja Sifferinmatning för 

att växla till sifferläget.

- trycka på More och välja Symbolinmatning för 

att växla till symbolläget.

- trycka på More och välja Textinmatning för att 

växla tillbaka till T9- eller ABC-läget från symbol- 

eller sifferläget.

Ändra språket för textinmatning

Tryck på More i ett skrivfält och välj 

Inmatningsspråk → ett språk.

I ABC-läget skriver du bokstäver genom att välja 

teckenuppsättningen som innehåller rätt bokstav. 

Du kan aktivera T9-läget medan ABC-läget är 

aktivt.

I Symbolinmatning skriver du specialtecken och 

symboler.

I Sifferinmatning skriver du siffror.
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Skriva in ord i ABC-läget

Flytta till rätt bokstavsgrupp och tryck på OK tills 

tecknet som du vill ha visas på skärmen. Tryck på 

SKICKA när du vill skriva ett blanksteg och börja 

sedan skriva nästa ord.

Om du vill skriva in samma bokstav två gånger i 

följd, eller en annan bokstav från samma 

bokstavsgrupp, väntar du tills markören 

automatiskt flyttas åt höger eller roterar hjulet 

medurs. Skriv sedan nästa bokstav.

Skriva in ord i T9-läget

> Välj bokstavsgruppen som rätt bokstav ingår i.

T9 gissar vilket ord som du skriver.

> Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort 

någon bokstav.

> Om rätt ord visas trycker du på SKICKA för att 

infoga ett blanksteg. I annat fall trycker du på 

Matcha för att visa alternativa ord för de tecken 

du har angett

Ange nummer

I sifferläget kan du skriva in siffror. 

Bläddra till rätt siffror och tryck på OK för att infoga 

markerad siffra i meddelandet.

Ange specialtecken eller symboler

I symbolläget kan du skriva in symboler.

Bläddra bland symbolerna med hjälp av hjulet och 

tryck på OK när du vill infoga en markerad symbol i 

meddelandet.

Ytterligare inmatningsfunktioner

- Tryck på  för att ändra skiftläge i ABC- eller T9-

läget.

- Välj blankstegsmarkören ( ) för att infoga ett 

blanksteg.

- Tryck på C för att ta bort tecken ett i taget. Håll 

knappen C nedtryckt för att tömma hela 

teckenfönstret.

Använda läget Mina ord

Med läget Mina ord kan du förinställa ord så att du 

snabbt och enkelt kan infoga dem i din text medan 

du skriver ett meddelande.

Obs! Det här läget är endast tillgängligt när T9-

läget är aktivt. Funktionen finns inte i alla språk.

Lägga till ord i listan Mina ord

> Skriv det ord som du vill lägga till i T9-läge.

> Tryck på Matcha för att visa alternativa ord för 

det du har angett. Lägg till ord visas när det 

inte finns fler alternativa ord.

> Tryck på Lägg till ord.

> Skriv ett ord i ABC-läget och tryck på Klar.

Ordet läggs till i listan Mina ord.

Du kan även lägga till ord i listan Mina ord genom 

att trycka på More och välja Lägg till ord medan 

du anger text i T9-läget

Välja ett ord från listan Mina ord

> Tryck på More i T9-läget och välj Mina ord.

> Välj rätt ord.

Redigera text

Om du behöver redigera texten i 

textinmatningsfältet trycker du mitt på skärmen. 

När teckenuppsättningsfältet har inaktiverats 

roterar du hjulet för att flytta markören till det ställe 

du vill redigera. Tryck mitt på skärmen igen för att 

återgå till textinmatningsläget.
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Anpassa telefonen

Språk

Ändra språk för texten som visas.

> I viloläge: Tryck på OK och välj Inställningar → 

Telefon → Språk.

> Välj språk.

Ringsignalen för samtal

Du kan ändra ringsignalen för inkommande samtal.

> I viloläge: Tryck på OK och välj Inställningar → 

Ljudinställningar → Ringsignal.

> Välj ringsignal.

Om du vill ändra ringvolymen trycker du på OK i 

viloläget och väljer sedan Inställningar → 

Ljudinställningar → Ringvolym. Ställ in volymen 

med hjulet och tryck sedan på OK.

Displayobjekt

Du kan välja objektet som ska visas på viloskärmen.

> Tryck på OK i viloläge och välj Inställningar → 

Teckenfönster → Display i viloläge.

> Välj displayobjekt.

Tyst läge 

Du kan växla till tyst läge för att undvika att störa 

andra människor.

I viloläge: Håll C nedtryckt, eller tryck på More och 

välj Tyst läge.

Flightmode

Genom att växla till flightmode kan du använda 

telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden 

där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan 

och sjukhus.

I viloläge: Tryck på More och välj Flightmode.

Genvägar till menyer

Du kan ange genvägar till menyerna från viloläget.

> I viloläge: Tryck på More och välj Genvägar.

> Välja en genväg.

> Välja vilken meny som ska tilldelas genvägen.

Öppna en genvägsmeny genom att trycka på 

kontrollfältet och välja meny.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning 

med hjälp av ett lösenord. När telefonen slås på 

krävs ett lösenord.

> I viloläge: Tryck på OK och välj Inställningar → 

Säkerhet → Byt lösenord.

> Ange det förinställda lösenordet 00000000 och 

välj .

> Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och välj 

sedan .

> Ange det nya lösenordet en gång till och välj .

> Välj Telefonlås → Aktivera.

> Skriv lösenordet och välj .

Navigera på Internet

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till 

trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste 

information och du kan också ladda ned filer.

Starta webbläsaren

- Tryck på OK i viloläget och välj Webbläsare → 

Hem för att öppna din operatörs hemsida. 

- Om du vill ange en webbadress manuellt trycker 

du på OK i viloläget och väljer Webbläsare → 

Ange URL.

- Välj sida i listan med sparade webbsidor eller i 

historiklistan; Tryck på OK i viloläget och välj 

Webbläsare → Sparade webbsidor eller 

Historik.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren genom 

att använda hjulet eller pekskärmen. Tryck på 

pekskärmens vänstra eller högra sida för att flytta 

mellan länkarna i webbläsaren.

- Tryck på OK och välj Välj för att välja objekt i 

webbläsaren.

- Tryck på ÅTER om du vill återgå till föregående 

sida.

- Tryck på More för att öppna Utforskaralternativ.

- Tryck på AVSLUTA för att stänga webbläsaren.
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Spela upp video

Förbereda videofiler

- Ladda ned med webbläsaren. sid 36

- Kopiera från en dator med Samsung PC Studio 

(tillval). Mer information finns i 

användarhandboken till Samsung PC Studio.

- Kopiera från en dator med telefonen som en 

minnesenhet. sid 21

- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning.

sid 53

- Synkronisera med Windows Media Player på en 

dator. sid 21

Spela upp videofiler

> Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.

> I viloläge: Tryck på OK och välj Nytta & nöje → 

Mediaspelare → Videoklipp.

> Välj filen som ska spelas upp.

Använd hjulet för att ställa in volymen medan du 

spelar upp videon.

> Tryck på ÅTER för att stoppa uppspelningen.

Använda telefonboken

Du kan spara flera telefonnummer, e-postadresser 

och annan kontaktinformation i telefonboken. Med 

hjälp av kontaktinformationen kan du ringa eller 

skicka meddelanden när du vill.

Lägga till en kontakt

> I viloläge: Tryck mitt på skärmen för att öppna 

uppringningsskärmen.

> Ange telefonnumret med hjulet.

> Tryck på More och välj Lägg till ny kontakt → 

typ av nummer.

> Ange kontaktinformationen.

> Tryck på More och välj Spara för att spara 

kontakten.

Söka efter en kontakt

> I viloläge: Rotera hjulet med- eller moturs för att 

öppna telefonboken.

> Välj den första bokstaven i namnet som du söker.

> Bläddra till kontakten och tryck på SKICKA för 

att ringa upp. 

> Om det finns fler än ett nummer för namnet 

bläddrar du till det nummer du vill ringa upp och 

trycker sedan på SKICKA.

Skicka meddelanden

Du kan skicka text-, bild- och e-postmeddelanden.

Skicka ett textmeddelande (SMS)

> I viloläge: Tryck på OK och välj Meddelanden → 
Skapa meddelande → Textmeddelande.

> Skriv meddelandetexten.

> Tryck på More och välj Skicka meddelande.

> Välj Lägg till från telefonboken, Ange 
nummer eller Lägg till från Grupp.

> Lägg till mottagarnumret.

> Tryck på More och välj Sänd för att skicka 

meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

> I viloläge: Tryck på OK och välj Meddelanden → 

Skapa meddelande → Bildmeddelande.

> Välj Rubrik.

> Ange ämnet för meddelandet och tryck på Klar, 
eller tryck på More och välj Klar.

> Välj Bild eller Video och lägg till en bild eller ett 

videoklipp.

> Välj Ljud och lägg till ett ljudklipp.

> Välj Meddelande.

> Skriv meddelandetexten och tryck på Klar, eller 

tryck på More och välj Klar.

> Välj Bifoga fil(er) → en objektkategori → 

objektet som ska bifogas. Upprepa detta steg 

om du vill lägga till fler objekt.

> Tryck på More när du är klar och välj Sänd.

> Väj Lägg till från telefonboken, Ange 
nummer, Ange e-post eller Lägg till från 
Grupp.

> Lägg till numret eller e-postadressen till 

mottagaren.

> Tryck på More och välj Sänd för att skicka 

meddelandet.
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Skicka e-post

> Tryck på OK i viloläge och välj Meddelanden → 

Skapa meddelande → E-post.

> Välj Rubrik.

> Ange rubrik för e-postmeddelandet och tryck på 

Klar, eller tryck på More och välj Klar.

> Välj Meddelande.

> Skriv meddelandetexten och tryck på Klar eller 

tryck på More och välj Klar.

> Välj Bifoga fil(er) → en objektkategori.

> Välj det objekt som ska bifogas och tryck på OK.

> Tryck på More och välj Bifoga markerad.

> Tryck på More och välj Sänd.

> Välj Lägg till från telefonboken, Ange e-post 
eller Lägg till från Grupp.

> Lägg till en e-postadress.

> Tryck på More och välj Sänd för att skicka 

meddelandet.

Visa meddelanden

Du kan ta emot meddelanden från andra och spara 

dem i telefonen.

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

> Tryck på OK.

> Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

> I viloläge: Tryck på OK och välj Meddelanden → 
Inkomna.

> Välj meddelande ( ).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

> Tryck på OK.

> Tryck på More och välj Hämta.

> Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

> I viloläge: Tryck på OK och välj Meddelanden → 
Inkomna.

> Välj bildmeddelande ( ).

Visa ett e-postmeddelande

> Tryck på OK i viloläge och välj Meddelanden → 

E-post.

> Välj konto.

> Tryck på OK när Kontrollera e-post visas för att 

hämta nya e-postmeddelanden eller rubriker.

> Bläddra till e-postmeddelandet eller rubriken och 

tryck på SKICKA.

> Om du har markerat en rubrik trycker du på 

More och väljer Hämta.

Hämta röstmeddelande

Du kan ringa till Röstbrevlådan och lyssna på dina 

meddelanden.

I viloläge: Tryck på More och välj Röstbrevlåda. Du 

ansluts till röstbrevlådeservern.
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Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att 

du kan ansluta din telefon trådlöst till andra 

Bluetooth-enheter och utbyta data, använda 

handsfree eller lyssna på musik via ett trådlöst 

Bluetooth-headset eller annan musikenhet som 

också är utrustad med Bluetooth.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på More och välj Bluetooth.

Söka efter och sammankoppla med en 

Bluetooth-enhet

> I viloläge: Tryck på OK och välj Inställningar → 

Bluetooth → Mina enheter → Ny sökning.

> Välj enhet.

> Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra 

Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och 

välj .

När ägaren till den andra enheten anger samma 

PIN-kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

> Öppna en applikation, t ex Telefonbok, 

Bibliotek, Planering, Memo eller Att göra.

> Bläddra fram objektet.

> Tryck på More och välj ett sändalternativ → 
Bluetooth.

> Så här skickar du en kontakt: Välj vilka data du 

vill skicka.

> Söka efter en enhet och välja den.

> Ange PIN-koden för Bluetooth om det behövs 

och välj .

Ta emot data

> I viloläge: Tryck på OK och välj Inställningar → 

Bluetooth → Min telefons synlighet → På för 

att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

> När en enhet försöker att ansluta till din telefon 

väljer du Ja om du vill tillåta det.

> Om du tillfrågas om det väljer du Ja för att 

bekräfta att du är beredd att ta emot.
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Spela nedladdade mp3-filer, talböcker 
eller podcast-filer på musiktelefonen. 
Musiktelefonen med sin inbyggda 
högtalare ger dig en speciell upplevelse. 
Skjut bara fram högtalaren när du vill 
använda musikspelaren.

Använda BeoPlayer

Programmet BeoPlayer från Bang & 
Olufsen samt anvisningar finns på den 
medföljande CD-skivan. BeoPlayer 
sorterar automatiskt din musik per genre, 
artist, spårtitel och albumtitel, så att du 
kan skapa dina egna spellistor.

När du vill använda BeoPlayer för att 
kopiera musikfiler måste du först 
installera det på din dator. Mer 
information om hur du installerar och 
använder BeoPlayer finns på den 
medföljande CD-skivan.

Varning! (MAC-användare) För att förhindra 
skador på din telefon när du överför musik 
ska du alltid välja ‘Eject Serenata’ på 
datorns nedersta verktygsfält innan du 
kopplar loss telefonen från datorn.
Använda musikspelaren
Förbereda musikfiler

Du kan kopiera musikfiler till telefonen på olika 

sätt:

- Kopiera från en CD med hjälp av BeoPlayer på 

datorn.

- Synkronisera med Windows Media Player på en 

dator.

- Ladda ned med webbläsaren. sid 36

- Kopiera från en dator med Samsung PC Studio 

(tillval). Mer information finns i 

användarhandboken till Samsung PC Studio.

- Kopiera från en dator och använda telefonen 

som en minnesenhet.

- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning.

sid 53

Kopiera musikfiler från en CD med hjälp 

av BeoPlayer 

Med BeoPlayer kan du kopiera musikfiler från en 

ljud-CD till musiktelefonen.

> Anslut telefonen till datorn med en datakabel. 

Eller placera telefonen i skrivbordshållaren och 

anslut datakabeln till hållaren.

> I viloläge: Tryck på More och välj Anslut till 
dator → MTP.

> Välj Synkronisera mediefiler till den här 
enheten när ett popup-fönster öppnas på 

datorn.

> Klicka på PC CD i kontrollfältet för att spela CD-

skivan i CD-ROM-enheten.

> Klicka en gång till, eller flytta muspekaren till 

vänsterkanten på skärmen, för att öppna CD-

listan på datorn.

> Klicka på knappen COPY nedtill till vänster för 

att öppna målvyerna.

> Klicka på pilen överst till höger på målvyn för att 

välja Senenata.

> Klicka på NEW FOLDER.

> Drag och släpp spåren som du vill kopiera från 

datorns CD-lista till den nya mappen.

> Koppla loss telefonen från datorn när 

kopieringen är klar.

Synkronisera musikfiler  med Windows 

Media Player 

Du kan kopiera musikfiler till telefonen genom att 

synkronisera med Windows Media Player 11 eller 

senare på datorn.

Obs! Du måste använda överföringsläget MTP för 

att överföra albumomslag till telefonen.

> Anslut telefonen till datorn med en datakabel. 

Eller placera telefonen i skrivbordshållaren och 

anslut datakabeln till hållaren.

> I viloläge: Tryck på More och välj Anslut till 
dator → MTP.

> Välj Synkronisera mediefiler till den här 
enheten när ett popup-fönster öppnas på 

datorn.

> Markera och dra valfria musikfiler och spellistor 

till synkroniseringslistan.

> Klicka på Starta synkronisering.

> Koppla loss telefonen från datorn när 

synkroniseringen är klar.

Ansluta till en dator och kopiera 

musikfiler från den

Obs! MAC-användare ska välja Masslagring för att 

överföra musikfiler till telefonen.

> Anslut telefonen till datorn via en datakabel.

> I viloläge: Tryck på More och välj Anslut till 
dator → Masslagring.

> Välj Öppna mappen för att visa filema när ett 

popup-fönster öppnas på datorn. Fönstret för 

flyttbar enhet öppnas automatiskt på datorn.

I annat fall öppnar du Den här datorn på 

skrivbordet i Windows och dubbelklickar på den 

flyttbara enheten för att öppna telefonens 

filmapp.

> Kopiera filerna från datorn till telefonen.

> Koppla loss telefonen från datorn när 

kopieringen är klar.
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Tryck på Music på valfri menyskärm för 
att öppna en lista med musikbibliotek.

Följande musikbibliotek finns på listan:

Artister visar musikfilerna sorterat på 
artist.

Album visar musikfilerna sorterat på 
album.

Spår visar musikfilerna sorterat på spår.

Omslag visar musikfilerna sorterat på 
omslag. Använd hjulet för att bläddra 
bland albumbilderna.

Favoriter visar en lista med dina 
favoritmusikfiler.

Spellistor visar spellistor som du har 
skapat.

Podsändningar visar podsändningar 
som du har hämtat från din dator.

Talböcker visar listan med talböcker.

Genre visar musikfilerna sorterat på 
genre.

Senast tillagda visar de senaste 
musikfilerna som du har sparat i 
telefonen.

Obs! 

- När du har börjat spela musik kan du se 
Spelas nu överst på 
musikbibliotekslistan. När du stänger av 
musikspelaren visas Börja spela upp 
istället.

- När du byter genre till Audiobook 
eller Podcast  för en musikfil visas inte 
musikfilens albumomslag i Omslag.

Spela musik

Med musikspelaren kan du lyssna på musik och 

dela med dig av dina favoritmelodier till andra.

> Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren 

innan du ska använda musikspelaren.

> Tryck på Music. Listan med musikbibliotek 

öppnas.

> Välj musikbibliotek → en musikfil. Musikspelaren 

öppnas och filen spelas upp.

> Tryck på AVSLUTA för att stoppa uppspelningen 

och stänga av musikspelaren.

Praktiska tips...Om du trycker på Music i viloläget 

och väntar några sekunder spelar musikspelaren 

upp den senast spelade musikfilen.

Tryck på More under uppspelningen för att välja 

följande alternativ:

- Paus eller Spela: Pausa eller fortsätta 

uppspelningen.

- Startsida för musikbibliotek: Öppna listan med 

musikbibliotek.

- Lägg till i Favoriter: Lägga till filen i 

musikbiblioteket Favoriter.

- Lägg till i spellista: Lägga till filen i en spellista 

som du har skapat.

- Gå till artist: Öppna listan med album för 

artisten som spelas.

- Basförstärkning: Ändra basförstärkningen och 

öka effekten i låga frekvenser.

- Spela via Bluetooth: Ansluta telefonen till ett 

Bluetooth-stereoheadset och spela upp filen

- Ta bort låt: Radera filen.

- Upprepa: Slå på eller av upprepningsläget.

- Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Låtinfo: Visa filinformationen.

Använda musikspelaren

Under uppspelning använder du basfunktionerna 

med följande knappar:

- Tryck på SKICKA när du vill pausa eller återuppta 

uppspelningen.

- Tryck på OK för att öppna den aktuella spellistan.

- Använd hjulet för att ställa in volymen.

- Tryck på vänster eller höger pil på skärmen för att 

flytta till föregående eller nästa fil. Tryck mitt på 

skärmens nederkant för att aktivera pilarna om 

du inte ser dem

Växla mellan musikspelaren och musikbiblioteket 

genom att trycka mitt på skärmen.

Tryck på More och välj Spela via Bluetooth under 

uppspelningen när du vill ansluta till ett Bluetooth-

stereoheadset. Skjut ned baksidan för att stänga 

högtalaren när du är ansluten

Praktiska tips...Tryck på Music om du vill växla 

mellan musikspelaren och telefonen medan du 

spelar musik. Tryck på OK när viloskärmen visas för 

att öppna valfri meny. Du kan skriva meddelanden 

eller öppna telefonboken medan du lyssnar på 

musik.
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Koppla av med PureMusic

Du kan lyssna på PureMusic utan att bli störd av 

inkommande samtal och meddelanden. Under 

uppspelningen tar telefonen emot samtal och 

meddelanden i bakgrunden utan att störa dig. När 

du stänger musikspelaren visar telefonen 

förhandsmeddelanden om mottagna samtal och 

meddelanden

> I viloläge: Tryck på kontrollfältet längst ned på 

skärmen.

> Tryck på  för att aktivera PureMusic.

> Tryck på OK.

Blanda och spela

När du börjar spela musik från musikbiblioteket 

genom att trycka på SKICKA väljer musikspelaren 

slumpvis ett spår på den valda listan (Artister, 

Album eller annat musikbibliotek). När alla spår har 

spelats upp spelar musikspelaren listan igen, men i 

en annan slumpvis ordning.

Streamad musik i telefonen

Du kan få tillgång till streamingserver för att lyssna 

på musik på din telefon. Du måste först ange 

anslutningsprofilen för att koppla upp mot 

servern. sid 38

Skapa din egen spellista

> Välj musikbiliotek i listan → en musikfil.

> Tryck på More och välj Lägg till i spellista.

> Välj Lägg till en ny spellista.

> Skriv namnet på spellistan och tryck på Klar.

Spellistan sparas i Spellistor.

Du kan hämta spellistor från Windows Media Player 

och BeoPlayer. Mer information finns i "Kopiera 

musikfiler från en CD med hjälp av BeoPlayer" eller 

"Synkronisera musikfiler med Windows Media 

Player".

Använda musikspelarens alternativ

Söka efter en musikfil

Du kan söka efter musikfiler i respektive 

musikbibliotek genom att ange namnet på artisten, 

albumet eller låten. 

Bläddra till biblioteket i listan, tryck på More och 

välj sökalternativ, t ex Sök artister eller Sök 
album.

Radera ett spår

Du kan radera spår från telefonens minne.

> Välj ett bibliotek i musikbiblioteklistan → en 

musikfil.

> Tryck på More och välj Ta bort låt.

Sortera om biblioteken

> Välj Inställningar från listan med musikbibliotek 

→ Musikmenyordning.

> Bläddra till biblioteket du vill flytta.

> Tryck på More och välj Flytta.

> Flytta markeringsraden till rätt plats, tryck på 

More och välj Spara.

Inaktivera ett musikbibliotek

> Välj Inställningar från listan med musikbibliotek 

→ Musikmenyordning.

> Bläddra till biblioteket du vill inaktivera.

> Tryck på More och välj Dölj från meny.

> Välj Visa i meny när du vill aktivera det igen.

Inställningar för musikspelaren

Välj Inställningar från musikbibliotekslistan.

- Musikmenyordning: Sortera om biblioteken.

- Basförstärkning: Använda basförstärkning för 

att öka effekten i låga frekvenser. Det här 

alternativet är endast tillgängligt när du öppnar 

högtalaren eller när du ansluter telefonen till ett 

headset för att lyssna på musik.

- Indexradsökning: När den här funktionen är 

aktiverad väljer du den första bokstaven för 

respektive post i Artist, Album, Spår.

- Standardvolym: Välja standardvolymen för att 

spela upp musikfiler.
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Du kan synkronisera telefonboken med 
Microsoft Outlook® och överföra 
kontakter, inbokade tider, uppgifter och 
memon.
Synkronisera telefonboken med Outlook
Synkronisera via datakabel

> Anslut telefonen till datorn med en datakabel.

> I viloläge: Tryck på More och välj Anslut till 
dator → PC Studio.

> Tryck på OK.

> Öppna programmet Samsung PC Studio på 

datorn och välj Synkronisera i fönstret PC 

Studio.

> Markera posterna som ska synkroniseras och 

klicka på knappen Sync.

> Klicka på Detail för att granska resultatet när 

synkroniseringen är klar.

Synkronisera via Bluetooth

> Sök efter och sammankoppla telefonen med 

datorn. sid 53

> Öppna programmet Samsung PC Studio på 

datorn och välj Synkronisera i fönstret PC 

Studio.

> Markera posterna som ska synkroniseras och 

klicka på knappen Sync.

> Klicka på Detail för att granska resultatet när 

synkroniseringen är klar.
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I det här avsnittet beskrivs 
samtalsrelaterade funktioner. Du kan 
ringa på flera olika sätt och använda 
olika alternativ under samtal.

Obs! Under ett samtal ställs telefonen i 
vänteläge. Tryck på valfri knapp för att 
aktivera telefonen igen och använda 
knapparna och pekskärmen.
Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal

Ringa ett samtal

> I viloläge: Tryck mitt på skärmen för att öppna 

uppringningsskärmen.

> Ange riktnumret och telefonnumret med hjälp av 

hjulet.

Obs! 

- Tryck på skärmen om du behöver redigera 

inmatade siffror. När skrivfältet är markerat 

använder du hjulet för att flytta markören till 

rätt plats och trycker sedan på C för att radera 

siffran.

- Tryck på More och välj Paus om du behöver 

ange en paus.

> Tryck på SKICKA.

> Avsluta samtalet genom att trycka på AVSLUTA.

Ringa utlandssamtal

> Välj plustecknet på uppringningsskärmen (+).

> Skriv in landsnumret, riktnumret och 

telefonnumret och tryck på SKICKA.

Ringa upp senaste nummer

> I viloläge: Tryck på SKICKA för att visa en lista 

med de senaste numren.

> Bläddra till rätt nummer och tryck på SKICKA.

Ringa upp från telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan 

du ringa upp numret genom att välja det i 

telefonboken. sid 43

> I viloläge: Rotera hjulet medurs eller moturs.

> Välj den första bokstaven i namnet som du söker.

> Bläddra till kontakten och tryck på SKICKA för 

att ringa upp. 

> Om det finns fler än ett nummer för namnet 

bläddrar du till det nummer du vill ringa upp och 

trycker sedan på SKICKA.

Besvara ett samtal

Telefonen ringer när du får ett inkommande samtal. 

Tryck på SKICKA, eller tryck på More och välj 

Svara, för att besvara samtalet.

Obs! Rotera hjulet moturs för att tysta ringsignalen 

vid ett inkommande samtal.

Avvisa ett samtal

Tryck på AVSLUTA, eller tryck på More och välj 

Avvisa, för att avvisa samtalet.

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visas antalet missade 

samtal på skärmen.

> Tryck på OK.

> Du kan bläddra i listan med missade samtal.

> Tryck på SKICKA för att ringa upp numret.
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Använda hörlurarna (EarSet 3)

Använd hörlurarna för maximal ljudkvalitet. Du kan 

ringa upp och besvara samtal utan att hålla 

telefonen mot örat.

VARNING! Långvarig användning på hög volym kan 

orsaka hörselskador.

Obs! Det är inte säkert att det går att använda 

återuppringningsfunktionen medan du lyssnar på 

musik.

Anslut hörlurarna till uttaget på telefonens 

undersida när du vill använda dem.

- Tryck på knappen mitt på mikrofonen och håll 

kvar för återuppringning av det senaste samtalet. 

- Tryck på knappen för att besvara ett samtal. 

- Tryck på knappen för att avsluta ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

Använd telefonen som högtalartelefon när du vill 

kunna prata med telefonen placerad en bit bort.

Om du skjuter baksidan uppåt för att ta fram 

högtalaren under ett samtal byter du till 

högtalarläget. Du kan samtala utan att hålla 

telefonen mot örat.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett 

samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd hjulet för att ställa in volymen.

Gör så här för att parkera eller återta ett 

samtal

Tryck på More och välj Parkera för att parkera 

samtalet, eller välj Hämta samtal för att återta det 

parkerade samtalet.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal medan det första är 

parkerat, om denna funktion stöds i ditt nätverk.

> Tryck på More och välj Parkera för att parkera 

samtalet.

> Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

> Tryck på More och välj Byt samtal för att växla 

mellan samtalen.

> Avsluta samtalet genom att trycka på AVSLUTA.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal, även om 

du redan pratar med någon i telefonen, om denna 

funktion stöds i ditt nätverk och du har aktiverat 

funktionen Samtal väntar. sid 52

> Tryck på SKICKA för att svara. Det första 

samtalet parkeras automatiskt.

> Tryck på More och välj Byt samtal för att växla 

mellan samtalen.

> Avsluta samtalet genom att trycka på AVSLUTA.
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Använda alternativ under samtal

Tryck på More under samtalet för att välja följande 

alternativ:

- Byt till headset eller Byt till telefon: Flytta 

samtalet till ett Bluetooth-headset eller en 

handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.

- Parkera/Hämta samtal: Parkera det aktuella 

samtalet eller återta ett parkerat samtal.

- Mikrofon av eller Ljud på: Slå på/av telefonens 

mikrofon. När mikrofonen är avstängd kan 

personen i telefonen inte höra det du säger.

- Knapptoner av eller Knapptoner på: Slå på/

stänga av knapptonerna. DTMF-toner används i 

tonvalstelefoner och är det ljud som hörs varje 

gång du trycker ned en sifferknapp. 

Obs! För att kommunicera med telefonsvarare och 

datoriserade telefonväxlar måste alternativet 

Knapptoner på vara valt. 

- Sänd meddelande: Skicka ett textmeddelande 

till personen som du samtalar med.

- Sänd DTMF: Sända DTMF-toner (dual tone 

multi-frequency) gruppvis. Detta alternativ är 

praktiskt att använda när t ex ett lösenord eller 

kontonummer ska sändas till en automatisk 

banktjänst.

- Nytt samtal: Ringa ett nytt samtal.

- Telefonbok: Öppna telefonbokslistan.

- Visa kontaktinfo: Visa kontaktinformation, om 

numret finns sparat i telefonboken.

- Kalender: Öppna kalendern för att kontrollera 

ditt schema och planera in nya möten.

- Memo: Skapa ett memo.

- Byt samtal: Växla mellan samtalen, om du har 

två pågående samtal.

- Koppla ihop: Starta ett gruppsamtal genom att 

lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Upp till 

6 personer kan ingå i ett gruppsamtal.

- Överför: Överföra det aktuella aktiva samtalet till 

ett parkerat samtal. De två personerna som du 

talar med kan fortsätta att prata med varandra 

medan du blir bortkopplad från samtalet.

- Välj ett samtal: Välja en av deltagarna i 

gruppsamtalet. Därefter kan du välja mellan 

följande alternativ:

Privatsamtal: Tala privat med den markerade 

deltagaren. De övriga deltagarna kan tala med 

varandra under tiden. Efter den privata 

konversationen väljer du Koppla samtal för att 

återgå till gruppsamtalet.

Avsluta samtal: Koppla ned den markerade 

deltagaren.
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Du kan skicka och ta emot 
textmeddelanden, bildmeddelanden och 
e-post. Du kan också hämta push- och 
broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på OK och välj 
Meddelanden när du vill öppna menyn.

Obs! För att skicka e-post och använda 
andra e-posttjänster måste du abonnera 
på en e-posttjänst och ange e-postkonto 
och profil. Se Meddelandeinställningar 
→ E-post → E-postprofiler och 
E-postkonton. sid 34
Meddelanden
Skapa meddelande

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka 

textmeddelanden, bildmeddelanden eller 

e-postmeddelanden.

Textmeddelande

Med denna meny kan du skapa och skicka 

textmeddelanden via SMS-tjänsten.

Skapa och skicka ett textmeddelande

> Skriv in meddelandet.

Obs!Maximala antalet tecken som får plats i ett 

textmeddelande bestäms av aktuell 

teckenuppsättning. Om ditt meddelande 

överskrider maxantalet tecken delar telefonen 

upp det.

> Tryck på Skicka när du är klar.

> Lägg till mottagarens nummer på något av 

följande sätt:

Lägg till från telefonboken: Välja ett 

telefonnummer i telefonboken.

Ange nummer: Ange ett telefonnummer.

Lägg till från Grupp: Välja en grupp mottagare 

i telefonboken.

Välj Lägg till mottagare och upprepa det här 

steget om du vill lägga till ytterligare mottagare.

> Tryck på More och välj Sänd för att skicka 

meddelandet.

Alternativ när du skriver ett textmeddelande

Tryck på More för att välja följande alternativ:

- Välj: Bekräfta eller välja det objekt som är 

markerat.

- Skicka meddelande: Flytta till mottagarfältet.

- Spara som utkast: Spara meddelandet i mappen 

Utkast.

- Infoga objekt: Infoga en mall, en kontakts 

telefonnummer eller ett bokmärke.

- Symbolinmatning eller Sifferinmatning: Växla 

mellan lägena för inmatning av symboler och 

siffror.

- T9-läge: Aktivera eller deaktivera T9-läget. När 

T9-läget är aktiverat kan du använda Lägg till 
ord och Mina ord.

- Inmatningsspråk: Ändra inmatningsspråk.
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Bildmeddelande

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) 

skickas meddelanden som innehåller en 

kombination av text, bild och ljud från telefon till 

telefon eller från telefon till e-post.

Skapa och skicka ett bildmeddelande

> Markera fältet Rubrik.

> Ange rubrik för meddelandet och tryck på Klar, 
eller tryck på More och välj Klar.

> Välj fältet Bild eller Video och lägg till en bild 

eller ett videoklipp.

Obs! 

- Den maximalt tillåtna storleken för ett 

bildmeddelande kan variera mellan olika 

operatörer.

- Beroende på systemet DRM (Digital Rights 

Management) går vissa filtyper inte att 

vidarebefordra.

> Välj fältet Ljud → en objektkategori och lägg till 

ett ljudklipp.

> Välj fältet Meddelande.

> Skriv meddelandetexten och tryck på Klar, eller 

tryck på More och välj Klar.

> Välj Bifoga fil(er) → en objektkategori → 

objektet som ska bifogas. Upprepa detta steg för 

att lägga till ytterligare objekt.

> Tryck på More när du är klar och välj Sänd.

> Lägg till ett mottagarnummer eller en e-

postadress på något av följande sätt:

Lägg till från telefonboken: Välja ett 

telefonnummer eller en e-postadress i 

telefonboken.

Ange nummer: Ange ett telefonnummer.

Ange e-post: Skriva en e-postadress.

Lägg till från Grupp: Välja en grupp mottagare 

i telefonboken.

Välj Lägg till mottagare och upprepa det här 

steget om du vill lägga till ytterligare mottagare.

> Tryck på More och välj Sänd för att skicka 

meddelandet.

Alternativ när du skapar ett bildmeddelande

Tryck på More för att välja följande alternativ. 

Alternativen kan variera beroende på vilket fält som 

är markerat.

- Lägg till rubrik eller Lägg till meddelande: 

Lägga till meddelandets ämne eller text.

- Lägg till bild eller video eller Lägg till ljud: 

Lägga till en mediafil som sparats i telefonens 

minne.

- Bifoga: Bifoga ett visitkort eller 

kalenderinformation i dataformat eller en fil som 

sparats i mappen Andra filer.

- Sänd: Flytta till mottagarfältet.

- Förhandsgranska: Visa meddelandet så som det 

kommer att se ut på mottagarens telefon.

- Spara som utkast: Spara meddelandet i mappen 

Utkast.

- Redigera rubrik eller Redigera meddelande: 

Redigera rubriken eller texten.

- Radera rubrik eller Radera meddelande: 

Radera ämnet eller texten.

- Ändra bild/Byt video eller Byt ljud: Byta ut ett 

bifogat objekt.

- Radera bild, Radera video eller Radera ljud: Ta 

bort ett bifogat objekt.

- Lägg till sida: Lägga till meddelandesidor. Du 

kan byta sida genom att trycka på vänster- eller 

högerpil på skärmen.

- Radera sida: Radera en sida.

- Sidans varaktighet: Ändra tiden som sidan 

visas.

- Gå till nästa sida eller Gå till föregående sida: 

Flytta till nästa eller föregående sida.

- Visa fil: Visa bifogade filer.

- Ändra bilaga: Byta ut ett bifogat objekt.

- Ta bort bilaga: Ta bort ett bifogat objekt.

- Ta bort alla bilagor: Ta bort alla bifogade 

objekt.

E-post

Du kan skicka e-post som innehåller text, bilder och 

ljud. För att kunna använda den här funktionen 

måste du abonnera på en e-posttjänst och ange 

e-postkonto och profil. sid 34

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

> Välj fältet Rubrik.

> Ange ämnet för e-postmeddelandet och tryck på 

Klar, eller tryck på More och välj Klar.

> Välj fältet Meddelande.

> Skriv meddelandetexten och tryck på Klar eller 

tryck på More och välj Klar.

> Välj Bifoga fil(er) → en objektkategori.

> Välj objekten som ska bifogas och tryck på OK. 

En bock visas.

Obs!Beroende på systemet DRM (Digital Rights 

Management) går vissa filtyper inte att 

vidarebefordra.

> Tryck på More och välj Bifoga markerad.

> Tryck på More när du är klar och välj Sänd.

> Lägg till e-postadresser på något av följande sätt:

Lägg till från telefonboken: Välja e-postadress 

i telefonboken.

Ange e-post: Skriva en e-postadress.

Lägg till från Grupp: Välja ringprofil i 

telefonboken.

Välj Lägg till mottagare och upprepa det här 

steget om du vill lägga till ytterligare mottagare.

> Tryck på More och välj Sänd för att skicka 

meddelandet.
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Alternativ medan du skriver ett 
e-postmeddelande

Tryck på More för att välja följande alternativ:

- Lägg till rubrik eller Lägg till meddelande: 

Lägga till e-postmeddelandets ämne eller text.

- Redigera rubrik eller Redigera meddelande: 

Redigera ämnet eller texten.

- Bifoga fil(er): Bifoga följande objekt:

Bilder, Ljud eller Videoklipp: Lägga till bilder, 

ljud eller videoklipp.

Visitkort: Lägga till Visitkort som en bilaga i 

dataformat.

Möte/Årsdag/Memo/Att göra: Lägga till 

kalenderdata som en bilaga i dataformat.

Andra filer: Lägga till filer som sparats i mappen 

Andra filer.

- Se: Öppna den markerade bilagan.

- Sänd: Flytta till mottagarfältet.

- Ändra bilaga: Ändra den markerade bilagan.

- Ta bort bilaga: Radera den markerade bilagan.

- Ta bort alla bilagor: Ta bort alla bilagor från 

meddelandet.

- Spara som utkast: Spara meddelandet i mappen 

Utkast.

Inkomna 

I den här menyn öppnar du alla meddelanden du 

tar emot, dock inte e-post.

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende 

på meddelandetyp: 

Obs!

- Systemet DRM (Digital Rights Management) 

begränsar möjligheten att vidarebefordra 

meddelanden med visst innehåll från Internet. 

Sådana meddelanden indikeras med .

- Ikonen ! visas intill meddelanden med hög 

prioritet. En grå meddelandeikon innebär att 

meddelandet har låg prioritet.

Visa ett meddelande

Bläddra till meddelandet du vill se på skärmen 

Inkomna och tryck på OK.

Använda meddelandealternativ

Tryck på More när ett meddelande visas för att 

välja följande alternativ:

Text-meddelanden

- Svara: Svara avsändaren. 

- Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet 

till andra.

- Kopiera uppgifter: Kopiera URL-adresser, 

e-postadresser eller telefonnummer från 

meddelandet.

- Radera: Radera meddelandet.

- Lägg till ny kontakt: Spara avsändarens 

nummer i telefonboken.

- Lägg till i befintlig kontakt: Spara avsändarens 

nummer i en befintlig post i telefonboken.

- Spara i arkiv: Flytta meddelandet till mappen 

Arkivera meddelanden.

Bildmeddelanden

- Hämta: (för förhandsbesked) hämta 

meddelandet från MMS-servern.

- Svara: Svara avsändaren.

- Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet 

till andra. 

- Radera: Radera meddelandet.

- Kopiera uppgifter: Kopiera URL-adresser, 

e-postadresser eller telefonnummer från 

meddelandet.

- Kopiera media: Spara mediainnehåll från 

meddelandet i telefonens minne.

- Lägg till ny kontakt: Spara avsändarens 

nummer i telefonboken.

- Lägg till i befintlig kontakt: Spara avsändarens 

nummer i en befintlig post i telefonboken.

Textmeddelande (SMS)

Bildmeddelande (MMS) eller Leveransrapport 

för meddelanden som du har skickat

Bildmeddelandebesked 

( : Håller på att hämtas, 

 : Kunde inte hämtas)

Push-meddelande från webbserver

Konfigurationsmeddelande med 

nätverksparametrar från din operatör

Broadcast-meddelanden från din operatör
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Konfigurationsmeddelanden

- Installera: Använda den konfiguration som 

angetts i meddelandet till din telefon.

- Radera: Radera meddelandet.

Push-meddelanden

- Gå till URL: Ansluta till URL-adressen som anges 

i meddelandet.

- Radera: Radera meddelandet.

- Kopiera uppgifter: Kopiera URL-adresser, 

e-postadresser eller telefonnummer från 

meddelandet.

Broadcast-meddelanden

- Spara: Spara meddelandet i telefonminnet.

- Kopiera uppgifter: Kopiera URL-adresser, 

e-postadresser eller telefonnummer från 

meddelandet.

- Radera: Radera meddelandet.

Leveransrapport

- Ring upp avsändaren: Ringa upp avsändaren.

- Radera: Radera rapporten.

- Lägg till ny kontakt: Spara avsändarens 

nummer i telefonboken.

- Lägg till i befintlig kontakt: Spara avsändarens 

nummer i en befintlig post i telefonboken.

E-post

Använd den här menyn när du vill öppna 

e-postmeddelanden som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

> Välj e-postkonto.

> Tryck på OK när Kontrollera e-post visas, eller 

tryck på More och välj Kontrollera e-post.

Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post 

och hämtar mottagna e-postmeddelanden. 

I listan visas följande ikoner beroende på 

e-poststatus: 

Obs! Ikonen ! visas intill meddelanden med hög 

prioritet. En grå meddelandeikon innebär att 

meddelandet har låg prioritet.

> Bläddra till ett e-postmeddelande eller en rubrik 

och tryck på SKICKA.

> Om e-postmeddelandet består av flera sidor 

roterar du hjulet för att bläddra bland sidorna en 

sida i taget.

> Markera en bifogad fil om du vill se eller lyssna 

på den.

Använda alternativ för 

e-postmeddelande

Tryck på More när e-postmeddelandet eller dess 

rubrik visas för att använda följande alternativ: 

- Hämta: (för rubriker) Hämta texten i e-

postmeddelandet från e-postservern.

- Svara: Skicka ett svarsmeddelande.

- Vidarebefordra: Vidarebefordra 

e-postmeddelandet till andra.

- Lägg till ny kontakt: Spara avsändarens 

nummer i telefonboken.

- Lägg till i befintlig kontakt: Spara avsändarens 

nummer i en befintlig post i telefonboken.

- Radera: Radera det markerade 

e-postmeddelandet.

- Kopiera uppgifter: Kopiera URL-adresser, 

e-postadresser eller telefonnummer från 

e-postmeddelandet.

- Packa upp filer: Spara mediainnehåll från 

e-postmeddelandet i telefonens minne.

- Uppgifter: Visa egenskaperna för 

e-postmeddelandet.

Utkast

I den här menyn kan du öppna meddelanden som 

du har sparat för att skicka vid ett senare tillfälle.

Välj meddelandet som du vill öppna. Meddelandet 

öppnas i redigeringsläget.

Tryck på More i meddelandelistan för att välja 

följande alternativ:

- Redigera: Redigera och skicka meddelandet.

- Sänd: Skicka meddelandet.

- Radera: Radera det markerade meddelandet.

- Radera alla: Radera alla meddelanden.

- Spara i arkiv: Flytta meddelandet till mappen 

Arkivera meddelanden.

- Uppgifter: Visa egenskaperna för 

e-postmeddelandet.

Meddelandet har hämtats från servern

Meddelandet håller på att hämtas

Kunde inte hämtas
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Utgående

Använd den här menyn för att öppna meddelanden 

som telefonen försöker att skicka eller som 

misslyckats att skicka.

Välj meddelandet som du vill öppna.

Tryck på More när ett meddelande visas för att 

välja följande alternativ:

- Spela: Spela upp meddelandet.

- Skicka igen: Skicka meddelandet igen.

- Redigera: Redigera och skicka meddelandet.

- Radera: Radera meddelandet.

- Spara i arkiv: Flytta meddelandet till mappen 

Arkivera meddelanden.

Skickat

I den här menyn öppnar du meddelanden som har 

skickats.

Välj meddelandet som du vill öppna.

Tryck på More när ett meddelande visas för att 

välja följande alternativ:

- Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet 

till andra.

- Radera: Radera meddelandet.

- Spara i arkiv: Flytta meddelandet till mappen 

Arkivera meddelanden.

Mallar

I den här menyn kan du skapa och använda mallar 

för upp till tio meddelanden eller formuleringar 

som du ofta använder.

Skapa en mall

> Välj Skapa.

> Skriv ett meddelande och tryck på Spara.

Använda mallalternativ

Tryck på More i meddelandelistan för att välja 

följande alternativ:

- Redigera: Redigera den markerade mallen.

- Sänd meddelande: Skicka ett nytt 

textmeddelande med hjälp av mallen.

- Skapa ny: Skapa en ny mall.

- Radera: Radera den markerade mallen.

- Radera alla: Radera alla mallar.
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Arkivera meddelanden

I den här mappen sparar du textmeddelanden som 

du inte vill radera från telefonen. Du kan kopiera 

ett meddelande hit genom att använda alternativet 

Spara i arkiv i de övriga meddelandemapparna.

Meddelandeinställningar

I denna meny anger du de olika inställningar som 

behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande

Du kan ändra standardinställningarna för 

textmeddelanden.

- Inställningar x (där x anger inställningsgruppens 

nummer): Ange egenskaperna för respektive 

profil. Tryck på More och välj Redigera för att 

välja följande alternativ:

Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-

servern.

Giltighetstid: Ange hur lång tid dina 

meddelanden ska sparas på SMS-servern.

Grundinställning: Ange standardtypen för 

meddelanden. Operatören kan konvertera 

meddelandet till det valda formatet.

Namn: Ange namnet på profilen.

- Sändalternativ: Ange följande alternativ för att 

skicka textmeddelanden:

Svarsväg: Tillåta att mottagaren skickar ett 

svarsmeddelande till dig via din 

meddelandeserver.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska 

informera dig när ditt meddelande har levererats.

Nätval: Välja Endast CS (GSM) eller PS vald 

(GPRS) beroende på operatör.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade 

meddelanden i mappen Skickat.

Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. När du 

väljer Automatisk byter telefonen automatiskt 

teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode 

när du skriver ett Unicode-tecken. När du 

använder Unicode-tecken minskas maximala 

antalet tecken som kan användas i meddelandet 

till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas 

har automatisk teckenuppsättning ställts in som 

standard.

Bildmeddelande

Du kan ändra standardinställningarna för 

bildmeddelanden.

- Sändalternativ: Ange följande alternativ för att 

skicka bildmeddelanden:

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Giltighet: Ange hur lång tid dina meddelanden 

ska sparas i meddelandeservern.

Leveranstid: Ange den tidsfördröjning som ska 

gälla innan meddelandena skickas.

Dölj adress: Ange att din adress ska döljas i 

mottagarens telefon.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska 

informera dig när ditt meddelande har levererats.

Läs rapport: Ange om telefonen ska skicka en 

begäran om mottagarkvittens.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade 

meddelanden i mappen Skickat.

- Mottagningsalternativ: Ange följande 

alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Hemnät: Ange om din telefon ska hämta nya 

meddelanden automatiskt när du är inom ditt 

hemområde.

Roaming-nätverk: Ange om din telefon ska 

hämta nya meddelanden automatiskt när du 

utnyttjar andra nät.

Mottagning i det egna nätverket eller utomlands 

har följande alternativ:

- Manuellt: Telefonen visar förhandsbesked. 

Använd alternativet Hämta när du vill hämta 

nya meddelanden.

- Begränsat: (Endast utanför det egna nätet) 

Telefonen tar först emot förhandsbesked från 

servern. När du försöker hämta nya 

meddelanden informerar telefonen dig om 

kostnaden för detta.

- Autohämtning: Nya meddelanden hämtas 

automatiskt från servern.

Leveransrapport: Tillåta att avsändaren 

informeras via nätverket om att det nya 

meddelandet har levererats.

Läs rapport: Ange om telefonen ska skicka 

mottagarkvittens eller inte.

Anonym avvisning: Avvisa meddelanden från 

anonyma avsändare.
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- MMS-profiler: Välja den anslutningsprofil som 

ska användas för bildmeddelanden.

Obs! Du kan redigera en profil i menyn 

Dataanslutningar. sid 54

- Meddelandeklass: Ange alternativ för att skapa 

bildmeddelanden:

Meddelandeklass: Välja typ av 

meddelandeinnehåll som du vill lägga till eller 

meddelandestorlek.

- Endast text: Lägga till endast text upp till 30 

KB.

- Grundläggande bild: Lägga till alla 

objekttyper, utom video, upp till 30 KB.

- Avancerad bild: Lägga till alla objekttyper, 

utom video, upp till 100 KB.

- Standardvideo: Lägga till alla typer av objekt 

på maximalt 100 KB.

- Avancerad video: Lägga till alla typer av 

objekt på maximalt 300 KB.

Skapa: Välja ett läge för att skapa 

bildmeddelanden.

- Ledigt: Du kan skapa ett meddelande av valfri 

innehållstyp och storlek.

- Begränsat: Du kan skapa ett meddelande av 

angiven innehållstyp och av en storlek som 

anges av standardinställningarna.

- Varning!: Det går att skapa meddelanden av 

valfri innehållstyp och storlek, och du får ett 

meddelande i telefonen när innehållet och 

storleken överskrider maxgränserna.

E-post

Du kan ange standardinställningarna för e-post.

Obs! Det går inte att ändra inställningarna för e-

postprofilen medan du håller på att skicka eller hämta e-

post.

- Sändalternativ: Ange följande alternativ för att 

skicka e-post:

Från: Ange avsändarens namn.

Sändkonto: Välja standardkontot.

Prioritet: Ange prioritet för e-post.

Behåll en kopia: Skicka kopior av din e-post till 

ditt e-postkonto.

Sänd bekräftelse: Ange att nätverket ska 

informera dig när din e-post har levererats.

Mottagarkvittens: Skicka en begäran om 

mottagarkvittens tillsammans med dina 

e-postmeddelanden.

Lägg till mitt visitkort: Bifoga din 

kontaktinformation som en bilaga till dina 

e-postmeddelanden. Du måste först skapa ett 

visitkort. sid 44

Lägg till min signatur: Lägga till ditt namn, 

telefonnummer eller ett memo i ditt 

e-postmeddelande.

Lägg till signatur: Ange namnet, 

telefonnumret.

- Mottagningsalternativ: Ange följande 

alternativ för att ta emot e-post:

Hämtalternativ: Ange om telefonen ska hämta 

hela e-postmeddelanden eller endast rubriker.

Avvisa större än: Ange maxstorlek på 

inkommande e-postmeddelanden. 

Kontrollintervall: Ange hur ofta telefonen ska 

kontrollera om du har fått ny e-post. Om du 

anger det här alternativet till Använd inte 

använder du alternativet Kontrollera e-post för 

att kontrollera din e-post manuellt.

Mottagarkvittens: Ange om telefonen ska 

skicka mottagarkvittens eller inte. Om du anger 

det här alternativet till På får du alltid en fråga 

om telefonen ska skicka en mottagarkvittens till 

avsändaren.

Blockera adress: Ange e-postadresser som ska 

avvisas och aktivera eller deaktivera 

e-postblockeringen. 

Blockera rubrik: Ange e-postrubriker som ska 

avvisas och aktivera eller deaktivera 

e-postblockeringen.

- E-postprofiler: Välja den anslutningsprofil som 

ska användas för e-posttjänster.

Obs! Du kan redigera en profil i menyn 

Dataanslutningar. sid 54

- E-postkonton: Välja det konto som ska 

användas eller installera ett e-postkonto. Tryck på 

More och välj Redigera för att välja följande 

egenskaper för respektive konto:

Kontonamn: Ange namnet på det aktuella 

kontot.

SMTP-server: Ange IP-adressen eller värdnamnet 

för servern för utgående e-post.

SMTP-port: Ange numret på SMTP-porten.

Använd SSL: Aktivera användningen av 

protokollet SSL (Secured Sockets Layer) på 

servern för utgående e-post.

Hämta servertyp: Välja protokoll för servern för 

inkommande e-post. Inställningen av 

protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ 

som finns.

Hämtserver: Ange IP-adressen eller värdnamnet 

för POP3- eller IMAP4-servern.

Hämtport: Ange numret på POP3- eller IMAP4-

porten.

Använd SSL: Aktivera användningen av 

protokollet SSL (Secured Sockets Layer) på 

servern för inkommande e-post.

Hämtalternativ: (Endast IMAP4-protokoll) Ange 

om telefonen ska hämta nya meddelanden med 

bilagor eller inte.

Antal hämtade rubriker: (Endast IMAP4-

protokoll) Ange antalet e-postrubriker som ska 

hämtas från servern vid varje tillfälle.

Behåll en kopia: Lämna en kopia av e-posten på 

servern när e-posten hämtas.

Min adress: Ange din e-postadress.

Användarnamn: Ange användarnamnet för 

POP3 eller IMAP4.

Lösenord: Ange lösenordet för POP3 eller 

IMAP4.

POP3FöreSMTP: Ansluta till POP3- eller IMAP4-

servern för verifiering innan SMTP-servern ansluts 

för att skicka e-post.

Använd SMTP AUTH: Aktivera SMTP-verifiering, 

vilket betyder att användaren måste logga in 

innan det går att skicka e-post.

Samma som POP3/IMAP4: Ange om SMTP-

servern ska ha samma parametrar som POP3- 

eller IMAP4-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet för 

SMTP.

Lösenord: Ange SMTP-lösenordet.
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Pushmeddelande

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta 

emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- Ta emot: Ange hur telefonen ska ta emot push-

meddelanden.

- SMS-central: Ange adressen till den server från 

vilken du vill ta emot push-meddelanden när 

alternativet Ta emot har angetts till Valfritt.

Broadcast

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta 

emot broadcast-meddelanden.

- Ta emot: Ange att broadcast-meddelanden ska 

tas emot.

- Kanallista: Ange från vilka kanaler du vill ta 

emot broadcast-meddelanden. Kontakta din 

operatör om du vill ha mer information.

- Språk: Ange språk för broadcast-meddelanden.

Minnesstatus

I den här menyn kan du kontrollera maximalt och 

tillgängligt minne för respektive meddelandetyp.
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Med en webbläsare (WAP Browser) i 
telefonen kan du ansluta dig trådlöst 
mot Internet. Med webbläsaren får du 
tillgång till och kan ladda ned den 
senaste informationen och en mängd 
olika mediaföremål.

I viloläge: Tryck på OK och välj 
Webbläsare för att öppna menyn.

Obs! För att få tillgång till och kunna 
använda webbläsaren måste du först 
ställa in en anslutningsprofil på 
telefonen. Ställ in och välj 
anslutningsprofil på menyerna 
Anslutningsprofiler och 
Streamingprofiler. sid 38
Webbläsare
Hem

Använd den här menyn när du vill koppla upp 

telefonen mot Internet och visa startsidan hos din 

operatör för trådlöst Internet.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren genom 

att använda hjulet eller pekskärmen. Använd 

pekskärmen för att flytta mellan olika 

hyperlänkar.

- Tryck på OK för att välja ett objekt.

- Tryck på ÅTER om du vill återgå till föregående 

sida.

- Tryck på AVSLUTA för att stänga webbläsaren.

Använda utforskaralternativ

Tryck på More på en webbsida för att välja följande 

alternativ:

- Öppna: Öppna den länkade webbsidan.

- Framåt: Flytta framåt en sida (om den finns i 

webbläsarens historik).

- Åter: Flytta bakåt en sida (om den finns i 

webbläsarens historik).

- Ladda om: Uppdatera den aktuella sidan med 

senaste information.

- Sidstorlek: Ändra teckensnittet som visas i 

webbläsaren.

- Hem: Återgå till startsidan.

- Lägg till i Bokmärken: Lägga till ett nytt 

bokmärke till den aktuella webbsidan.

- Visa bokmärken: Öppna listan med bokmärken.

- Ange URL: Ange en URL-adress manuellt.

- Skicka webbadress via textmeddelande: 

Skicka URL-adressen för aktuell webbsida via 

SMS.

- Spara: Spara den markerade bilden eller den 

aktuella webbsidan.

- Sparade webbsidor: Öppna en lista över de 

sidor som du har sparat medan du har varit 

uppkopplad mot Internet.

- Historik: Öppna listan med sidor som du nyligen 

har besökt.

- Avancerat: Radera cache-minnet eller cookies, 

alternativt ändra webbläsarens 

displayinställningar.

- Uppgifter: Visa information om aktuell 

webbsida.

Ange URL

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida 

genom att skriva in adressen manuellt.

Öppna en webbplats genom att ange URL-adressen 

och trycka på Gå.
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Bokmärken

Använd den här menyn när du vill spara en URL-

adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot en 

webbplats.

Lägga till ett bokmärke

> Tryck på More och välj Skapa.

> Välj Titel.

> Skriv ett namn på bokmärket och tryck på Klar.

> Välj URL.

> Skriv en URL-adress och tryck på Klar.

> Tryck på More och välj Spara.

Öppna en sida med bokmärke

Välj bokmärke. Telefonen ansluter till nätverket och 

öppnar den webbsida som bokmärket avser.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på More 

för att välja följande alternativ:

- Öppna: Öppna webbsidan med bokmärket.

- Redigera bokmärke: Redigera bokmärkets URL-

adress och namn.

- Skapa: Lägga till ett nytt bokmärke.

- Skicka webbadress via textmeddelande: 

Skicka URL-adressen som tillhör det markerade 

bokmärket via SMS.

- Radera: Radera det markerade bokmärket.

- Radera alla: Radera alla bokmärken.

- Uppgifter: Visa information om det markerade 

bokmärket.

Sparade webbsidor

Använd den här menyn till att öppna en lista över 

de sidor som du har sparat medan du har varit 

uppkopplad mot Internet. 

När du väljer ett sidnamn i listan öppnas 

motsvarande webbsida offline. 

Tryck på More i listan med sparade sidor för att 

välja följande alternativ:

- Se: Öppna den markerade webbadressen.

- Byt namn: Byta namn på den markerade 

webbadressen.

- Radera: Radera den markerade webbsidan.

- Radera alla: Radera alla webbsidor.

Historik

Använd den här menyn när du vill öppna en lista 

över de sidor som du senast har besökt.

När du väljer en sida i listan öppnas motsvarande 

webbsida.

Tryck på More i historiklistan för att välja följande 

alternativ:

- Öppna: Öppna den markerade webbadressen.

- Radera: Radera den markerade webbsidan.

- Radera alla: Radera alla webbsidor.
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Avancerat

Använd den här menyn när du vill tömma 

cacheminnet eller radera cookies alternativt ändra 

displayinställningarna för webbläsaren.

- Töm cache: Tömma cache-minnet. Cache är ett 

temporärt minne som sparar de senast hämtade 

sidorna från Internet.

- Radera cookies: Radera cookies. Cookies är 

delar med personlig information som sänds till en 

webbserver medan du surfar på Internet.

- Cookiealternativ: Ange om cookies ska sparas 

eller inte. Välj Fråga om du vill bli tillfrågad om 

att spara cookies för den aktuella sidan. 

- Val: Ändra vy för webbläsaren samt 

ljudinställningar.

- Om Browser: Visa copyright-information om 

webbläsaren.

Anslutningsprofiler

I den här menyn väljer du anslutningsprofil för 

trådlöst Internet.

Obs! Du kan skapa eller redigera en profil i menyn 

Dataanslutningar. sid 54

Streamingprofiler

Använd den här menyn för att välja den 

anslutningsprofil som ska användas när du ansluter 

till en streamingserver.

Menyn är inte tillgänglig i alla nät.

Obs! Du kan skapa eller redigera en profil i menyn 

Dataanslutningar. sid 54
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Använd funktionen Planering till att 
planera återkommande möten och 
händelser, och hantera din personliga 
kalender.

I viloläge: Tryck på OK och välj Planering 
för att öppna menyn.
Planering
Kalender

Använd den här menyn för hålla reda på din 

planering. 

Välja datum i kalendern

När du väljer menyn Kalender öppnas kalendern 

med dagens datum markerat.

- Rotera hjulet medurs eller moturs för att flytta 

mellan olika datum.

- Tryck på vänster- eller högerpil nedtill på skärmen 

för att flytta mellan olika månader.

Lägga till ett möte

> Bläddra till ett datum i kalendern och tryck på 

More.

> Välj Skapa → Möte.

> Ange information eller ändra inställningar:

- Rubrik: Ange ärendet för mötet.

- Uppgifter: Skriva in information om mötet.

- Plats: Ange information om platsen för möten. 

- Startdatum och Starttid: Ange startdatum 

och klockslag.

- Slutdatum och Sluttid: Ange slutdatum och 

klockslag.

- Alarm: Välj hur lång tid före mötet du vill bli 

påmind. Om du inte vill använda larm för 

mötet väljer du Av.

- Upprepa: Ange att mötet är återkommande. 

Om du inte vill ange att mötet är 

återkommande väljer du Av.

- Förfallotid: Ändra inställningen för 

förfallotiden.

> Tryck på More och välj Spara för att spara 

mötet.

Lägga till en årsdag

> Bläddra till ett datum i kalendern och tryck på 

More.

> Välj Skapa → Årsdag.

> Ange information eller ändra inställningar:

- Tillfälle: Skriva in information om årsdagen.

- Datum: Ange datum.

- Alarm: Ange hur lång tid före årsdagen du vill 

bli påmind. Om du inte vill använda larm för 

årsdagen väljer du Av.

- Alarmtid: Ange tiden när larmet ska aktiveras 

om du har valt alternativet Alarm.

- Upprepa varje år: Ange att telefonen ska 

påminna om årsdagen varje år.

> Tryck på More och välj Spara för att spara 

årsdagen.

Visa en post

> Välj ett datum i kalendern för att visa den 

dagens poster. 

> Välj post för att visa informationen om denna 

post.

Tryck på More när posten visas för att välja följande 

alternativ:

- Möten eller Årsdagar: Visar alla möten eller 

årsdagar som har markerats i kalendern.

- Redigera: Redigera en post.

- Skicka via: Skicka posten via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Radera: Radera en post.
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Använda kalenderalternativ

Tryck på More på skärmen Kalender för att välja 

följande alternativ:

- Se: Öppna det markerade datumet.

- Skapa: Lägga till en ny post.

- Veckovy: Byta till veckovy.

- Dagsvy: Byta till dagsvy.

- Gå till datum: Gå till angivet datum.

- Radera: Radera alla poster som finns sparade på 

det valda datumet.

- Radera månad: Radera alla poster som finns 

sparade på den valda månaden.

- Radera intervall: Radera poster i den angivna 

perioden.

- Minnesstatus: Kontrollera kalenderns 

minnesinformation. 

Visa poster i olika lägen

Som standard visas kalendern i månadsvy. Du kan 

byta vy för kalendern till dag- eller veckovy. Tryck på 

More och välj Veckovy eller Dagsvy.

Dagsvy

Visa posterna som planerats det valda datumet. Välj 

post för att visa informationen om denna post.

Veckovy

Visa posterna som planerats den valda veckan. De 

blå cellerna på tidsaxeln indikerar planeringsposter 

under veckan. Välj det datum som innehåller 

posten du vill se.

Möten

I den här menyn visas mötesposter som du har 

skapat i kalendern.

Årsdagar

I den här menyn visar årsdagsposter som du har 

skapat i kalendern.

Missade påminnelser

Om du inte har möjlighet att bekräfta en 

påminnelse för en post i kalendern sparar telefonen 

det missade påminnelsen tills du bekräftar det.
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I bibliotek sparar du dina filer med bilder, 
videoklipp, ljud och dokument. Du kan 
öppna filerna på telefonen och radera 
dem från telefonens minne.

Tryck på OK i viloläge och välj Bibliotek 
när du vill öppna menyn.

Obs! Du kan ange om andra Bluetooth-
enheter ska få tillgång till dina 
biblioteksmappar eller inte. Bläddra till 
en mapp på skärmen Bibliotek. Tryck på 
More och välj Dölj från Bluetooth. 
Tryck på More och välj Synlig för 
Bluetooth om du vill dela mappen med 
andra Bluetooth-enheter.
Bibliotek
Bilder

I den här menyn sparas bilder som du har hämtat 

från Internet eller en dator, tagit emot i 

meddelanden eller via Bluetooth.

Visa en bild

> Välj bildmapp.

> Välj bild.

> Rotera hjulet medurs eller moturs för att se 

övriga bilder.

Se ett bildspel

Du kan visa dina foton i ett bildspel där fotona i den 

aktuella mappen visas i en följd.

> Välj bildmapp.

> Tryck på More och välj Bildspel. Bildspelet 

börjar.

> Tryck på ÅTER för att avsluta bildspelet.

Använda bildalternativ

Tryck på More i miniatyrbildslistan för att välja 

följande alternativ:

- Se: Öppna den markerade bilden.

- Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Använd som Foto-ID: Använda bilden som 

foto-ID för en post i telefonboken.

- Radera: Radera filen.

- Radera alla: Radera alla filer.

- Flytta: Flytta filen till en annan bildmapp.

- Byt namn: Ändra filnamnet.

- Bildspel: Visa alla bilder i aktuell mapp som ett 

bildspel.

- Skydda fil eller Ta bort filskydd: Låsa filen, så 

att det inte går att radera, flytta eller byta namn 

på den, eller låsa upp filen.

- Uppgifter: Visa egenskaperna för filen.

Ljud

I den här menyn sparas röstmemon som du har 

spelat in och ljudklipp du har hämtat från Internet 

eller en dator eller tagit emot i meddelanden eller 

via Bluetooth.

Spela ljud

> Välj ljudmapp. 

> Välj ljud. Filen spelas upp.

Om du spelar upp ett röstmemo som du har 

spelat in finns mer information i Röstmemo.

sid 48

Använda ljudalternativ

Tryck på More i ljudlistan för att välja följande 

alternativ:

- Spela: Spela upp den markerade filen.

- Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Radera: Radera filen.

- Radera alla: Radera alla filer.

- Flytta: Flytta filen till en annan ljudmapp.

- Byt namn: Ändra filnamnet.

- Skydda fil eller Ta bort filskydd: Låsa filen, så 

att det inte går att radera, flytta eller byta namn 

på den, eller låsa upp filen.

- Uppgifter: Visa egenskaperna för filen.
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Videoklipp

I den här menyn sparas videofiler som du har 

hämtat från Internet eller en dator, tagit emot i 

meddelanden eller via Bluetooth.

Spela upp en videofil

> Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.

> Välj videofil.

Under uppspelning:

- Tryck på OK när du vill pausa eller återuppta 

uppspelningen.

- Tryck på vänsterpilen och håll kvar fingret för att 

söka bakåt i filen.

- Tryck på högerpilen och håll kvar fingret för att 

söka framåt i filen.

- Använd hjulet för att ställa in volymen.

- Tryck på ÅTER för att stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på More i videolistan för att välja följande 

alternativ:

- Spela: Spela upp filen.

- Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Radera: Radera filen.

- Radera alla: Radera alla filer.

- Byt namn: Ändra filnamnet.

- Skydda fil eller Ta bort filskydd: Låsa filen, så 

att det inte går att flytta, radera eller byta namn 

på den, eller låsa upp filen.

- Uppgifter: Visa egenskaperna för filen.

Andra filer

I den här menyn öppnar du andra filer än bilder, 

video, musik och ljud. I din telefon finns Picsel File 

Viewer för att du ska kunna titta på olika 

dokumentfiler. Tillgängliga filformat är doc, xls, ppt, 

pdf och txt.

Visa ett dokument

Välj fil. Picsel File Viewer startar och dokumentet 

öppnas. Använd hjulet för att bläddra igenom 

sidorna i en fil.

Obs!

- Beroende på filstorleken eller minneskapaciteten 

i Picsel File Viewer är det möjligt att filen inte 

öppnas på rätt sätt.

- Om en dokumentfil innehåller språk som inte 

stöds av Picsel File Viewer kommer innehållet i 

dokumentet inte att visas på rätt sätt.

Tryck på More när en fil visas för att välja följande 

visningsalternativ:

- Zoom: Byta till zoomläget. Rotera hjulet för att 

zooma in och ut. Tryck på OK för att återgå till 

normal vy.

- Anpassa till: Anpassa dokumentet till sidformat, 

skärmbredd eller skärmhöjd.

- Gå till: Gå till en annan sida i dokumentet.

- Rotera: Rotera dokumentet.

Använda dokumentalternativ

Tryck på More i dokumentlistan för att välja 

följande alternativ:

- Se: Öppna filen.

- Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Radera: Radera filen.

- Radera alla: Radera alla filer.

- Byt namn: Ändra filnamnet.

- Skydda fil eller Ta bort filskydd: Låsa filen, så 

att det inte går att flytta, radera eller byta namn 

på den, eller låsa upp filen.

- Uppgifter: Visa egenskaperna för filen.

Minnesstatus

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet för 

mediaföremål och det minnesutrymme som för 

närvarande används.
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Du kan spara telefonnummer i 
telefonens minne och på SIM-kortet. SIM-
kortet och telefonens minne är fysiskt 
åtskilda men de fungerar som en enhet 
som kallas telefonboken.

I viloläge: Tryck på OK och välj 
Telefonbok när du vill öppna den här 
menyn.
Telefonbok
Kontakter

Använd den här menyn när du vill söka efter 

kontaktinformation i telefonboken.

Söka efter en kontakt

> Använd hjulet för att bläddra till den första 

bokstaven i namnet som du söker och tryck på 

OK.

> Bläddra till kontakten.

> Tryck på More och välj Se för att visa 

informationen om kontakten.

Tryck på SKICKA eller OK för att ringa upp 

numret. Om det finns fler än ett nummer för 

kontakten bläddrar du till rätt nummer och 

trycker sedan på SKICKA eller OK.

Kopiera kontakter till SIM

> Bläddra till kontakten i kontaktlistan.

> Tryck på More och välj Se.

> Bläddra till numret som ska kopieras.

> Tryck på More och välj Kopiera till SIM.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på More när du ser kontaktinformationen för 

att välja följande alternativ:

Obs!Beroende på vilken typ av nummer du har valt 

kan tillgängliga alternativ variera.

- Redigera: Redigera kontaktinformationen.

- Ring: Ringa upp det markerade numret.

- Sänd meddelande: Skicka ett text-, bild- eller 

e-postmeddelande till det markerade numret.

- Radera: Radera den markerade kontaktposten 

från telefonboken.

- Skicka visitkort via: Skicka kontakten som en 

bilaga i dataformat via bildmeddelande, e-post 

eller Bluetooth. 

- Kopiera till SIM: Kopiera kontakten från 

telefonens minne till SIM-kortet.

Lägg till kontakt

Använd den här menyn när du vill lägga till nya 

kontakter i telefonboken.

> Ändra inställningarna eller ange information för 

kontakten:

- Namn: Ange ett namn.

- Mobil: Ange ett mobiltelefonnummer.

- Hem: Ange ett hemtelefonnummer.

- Kontor: Ange telefonnummer till arbetet.

- E-post: Ange e-postadress.

- Foto-ID: Välja en bild som ska vara foto-ID och 

som sedan visas när du får ett samtal från 

personen.

- Grupp: Ange att kontakten ska tilldelas en 

ringprofil.

- Födelsedatum: Skriva in personens 

födelsedag.

- Adress: Ange postadressen.

- Notering: Lägga till en kommentar om 

kontakten.

> Tryck på More och välj Spara för att spara 

kontakten.
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Grupper

Använd den här menyn när du vill sortera dina 

kontakter i ringprofiler.

Skapa en ny ringprofil

> Välj Skapa.

> Skriv ett namn för ringprofilen och tryck på Klar.

Lägga till medlemmar i en ringprofil

> Välj grupp.

> Välj Lägg till medlem.

> Välj det namn som du vill lägga till i gruppen.

Använda ringprofilsalternativ

Tryck på More i ringprofillistan för att välja följande 

alternativ:

- Visa medlemmar: Visa medlemmarna i den 

markerade gruppen.

- Lägg till medlem: Lägga till medlemmar i den 

markerade gruppen.

- Byt namn: Byta namn på gruppen.

- Radera: Ta bort den markerade gruppen. 

Gruppmedlemmarna raderas dock inte i 

telefonboken.

- Radera alla: Radera alla grupper.

- Skapa: Lägga till en ny grupp.

Mitt visitkort 

Använd den här menyn när du vill skapa ett 

visitkort och skicka det till andra.

Spara ditt visitkort

> Ange din kontaktinformation.

> Tryck på More och välj Spara.

Använda visitkortsalternativ

När du har sparat visitkortet trycker du på More för 

att välja följande alternativ:

- Skicka visitkort via: Skicka visitkortet som en 

bilaga i dataformat via bildmeddelande, e-post 

eller Bluetooth.

- Skicka detta nummer via: Skicka det 

markerade numret via text-, bildmeddelande eller 

e-post.

- Redigera: Redigera visitkortet. 

- Ta bort visitkort: Radera visitkortet.

Eget nummer

Använd denna meny när du vill spara dina egna 

telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de 

olika telefonnumren. Ändringar som du gör här 

påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Kopiera allt till SIM-kort

Använd denna meny när du vill kopiera alla 

kontakterna i telefonens minne till SIM-kortet.

Om du anger Standardvy kontakter till Båda 

visas kontakterna två gånger i telefonbokslistan. 

Om du vill kan du radera kontakterna i telefonens 

minne för att undvika missförstånd.

Kopiera allt från SIM-kort

Använd denna meny när du vill kopiera alla 

kontakterna på SIM-kortet till telefonens minne.
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Radera alla

Använd den här menyn när du vill radera alla 

kontakter i telefonens minne, på SIM-kortet eller på 

båda platserna beroende på inställningarna i 

Standardvy kontakter.

Obs!Du måste ange lösenordet. Lösenordet är 

förinställt på 00000000. Använd menyn Byt 
lösenord om du vill byta lösenord.

Telefonboksinställningar

Använd den här menyn när du vill ändra 

standardinställningarna för telefonboken.

- Kontaktsortering: Ändra sorteringsordningen 

för kontaktlistan.

- Standardvy kontakter: Ange varifrån posterna i 

telefonboken ska hämtas. Det går också att ange 

standardplatsen för att spara kontakter.

Minnesstatus

Använd denna meny när du vill visa antalet 

kontakter som du har sparat i telefonboken.

Servicenummer

I den här menyn visas listan med servicenummer 

som har angetts av din operatör, inklusive 

larmnummer och nummerupplysning. Denna 

funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder 

tjänstnummer.

Välj tjänst och tryck på SKICKA.
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I denna meny kan du se samtal som du 
har ringt, tagit emot eller missat samt 
längden på samtalen.

I viloläge: Tryck på OK och välj 
Samtalslista för att öppna menyn.
Samtalslista
Senaste samtalen

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller 

missade samtalen. 

Öppna en samtalslista

> Använd hjulet till att bläddra igenom 

samtalslistan.

> Välj en samtalslista för att se information om ett 

samtal. 

> Tryck på SKICKA för att ringa upp ett nummer.

Använd alternativ för samtalslistor

Tryck på More i samtalslistan för att välja följande 

alternativ:

- Uppgifter: Visa information om ett samtal.

- Samtal: Ringa upp numret.

- Sänd meddelande: Skicka ett text- eller 

bildmeddelande till det markerade numret.

- Använd nummer: Infoga det markerade numret 

på uppringningsskärmen. Du kan lägga till ett 

riktnummer och ringa numret eller redigera det 

och spara det.

- Lägg till ny kontakt: Spara numret i 

telefonboken.

- Lägg till i befintlig kontakt: Lägga till numret i 

en befintlig post i telefonboken.

- Ta bort: Radera samtalslistan.

- Ta bort alla: Radera alla samtalslistor.

Missade samtal

I denna meny visas de senaste samtalen som du har 

tagit emot men inte besvarat.

Ringda samtal

I denna meny visas de senaste numren som du har 

ringt upp.

Mottagna samtal

I denna meny visas de senaste samtalen som du har 

tagit emot. 

Ta bort alla

Använd den här menyn när du vill radera 

samtalslistorna.

Samtalslängd

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande 

och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången 

som faktureras av din operatör kan vara en annan.

Obs!Tryck på More och välj Nollställa alla 
samtalslängder för att nollställa samtalstiderna.
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Du kan lära dig hur du kan använda 
verktygen och tilläggsprogram i 
telefonen.

I viloläge: Tryck på OK och välj Nytta & 
nöje för att öppna menyn.
Nytta & nöje
Alarm

Använd den här menyn när du vill ställa in ett 

väckningslarm eller ett larm som påminnelse inför 

en viss händelse.

Ställa in ett larm

> Välj ett larm.

Obs! Tryck på More och välj Skapa för att lägga 

till ett nytt larm.

> Ange larminställningar:

- Namn: Ge larmet ett namn.

- Aktivering: Välja På för att aktivera larmet.

- Tid: Ange tidpunkt för larmet.

- Upprepa: Välja upprepningsalternativ.

- Alarmmeddelande: Välja en larmsignal.

Obs! Om du väljer en spellista med musik som 

larmsignal måste högtalaren vara öppen vid 

tidpunkten för larmet. I annat fall hörs 

telefonens standardringsignal.

- Autopåslag: Ange att telefonen ska slås på 

och larma vid tidpunkten för larmet.

> Tryck på More och välj Spara för att ställa in 

larmet.

Stänga av ett larm

När larmet aktiveras stänger du av larmet på något 

av följande sätt:

- Välj Stopp för att stänga av larmet.

- Välj Snooze för att skjuta upp larmet 5 minuter. 

Detta kan du göra högst 5 gånger.

Inaktivera ett larm

> Bläddra till larmet som ska inaktiveras i 

larmlistan.

> Tryck på More och välj Stäng av alarm.

Världstid

Använd denna meny för att ta reda på vad klockan 

är i andra delar av världen. 

Rotera hjulet medurs eller moturs för att välja en 

lämplig stad på världskartan. Medan tidslinjen 

flyttas visas tid och datum för aktuell tidzon.
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Kalkylator

Använd den här menyn för enkla matematiska 

beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, 

multiplikation och division.

> Flytta till siffran du vill välja på knappsatsen och 

tryck på OK. 

Tryck på decimaltecknet för att skriva ett 

decimaltecken.

> Tryck på fältet för den matematiska funktion du 

vill använda nedtill på skärmen.

> Skriv in det andra talet.

> Välj likhetstecknet (=) för att visa resultatet.

Valutakonverterare

Använd den här menyn när du vill omvandla 

valutor.

> Markera Enhet på den övre raden och välj den 

ursprungliga valutan med hjälp av hjulet.

> Välj inmatningsfältet Belopp.

> Ange värdet som ska konverteras och tryck på 

Klar.

Tryck på decimaltecknet för att skriva ett 

decimaltecken.

> Markera Enhet i det nedre fältet och välj den 

enhet som omvandlingen ska göras till.

Det omvandlade värdet visas.

Obs! Du kan redigera valutakurser genom att trycka på 

More och välja Skicka valutakurs.

Röstmemo

Använd den här menyn när du vill spela in 

röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en 

timme.

Spela in och spara ett röstmemo

> Tryck på OK för att börja spela in. 

> Tala i mikrofonen.

Tryck på More och välj Pausa inspelning om du 

behöver pausa inspelningen. 

Tryck på More och välj Fortsätt inspelning för 

att fortsätta inspelningen. 

> När du är klar trycker du på OK. Röstmemot 

sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

> Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.

> Tryck på More på skärmen röstmemon och välj 

Gå till röstmemon.

> Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.

Under uppspelningen: 

- Tryck på OK för att pausa uppspelningen. Tryck 

på OK igen för att återuppta uppspelningen.

- Ställ in volymen genom att rotera hjulet med- 

eller moturs.

- Tryck på More och välj Stopp för att stoppa 

uppspelningen.

Ändra inställningar för röstmemon

Du kan ange en inspelningstid innan du startar 

inspelningen.

Tryck på More på skärmen Röstmemon och välj 

Inställningar för att välja följande alternativ:

- Maximum (60 min): Spela in ett röstmemo på 

upp till 1 timme.

- Passar för meddelanden: Spela in ett 

röstmemo som ska läggas till i ett 

bildmeddelande.

- Passar för e-post: Spela in ett röstmemo som 

ska läggas till i ett e-postmeddelande.
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Memo

Använd den här menyn för att skapa och hantera 

memon för viktiga saker.

Skriva ett memo

> Tryck på More och välj Skapa.

> Skriv memot och tryck på Klar, eller tryck på 

More och välj Klar.

Visa ett memo

Välj memo i listan.

Använda memoalternativ

Tryck på More i memolistan för att välja följande 

alternativ:

- Se: Visa information om memot.

- Skapa: Skapa ett nytt memo.

- Skicka via: Skicka memot via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Radera: Radera det valda memot.

- Radera alla: Radera alla memon.

- Minnesstatus: Kontrollera informationen om 

minnet som används för närvarande.

Att göra

Använd den här menyn när du vill skapa Att göra-

uppgifter och hantera de uppgifter du har skapat. 

Ange en Att göra-uppgift

> Tryck på More och välj Skapa.

> Ange information eller ändra inställningar:

- Titel: Skriva in information om uppgiften.

- Datum: Ange datum.

- Förfallodatum: Ange datumet när uppgiften 

ska vara klar.

- Prioritet: Ange prioritet.

> Tryck på More och välj Spara för att spara 

uppgiften.

Visa en Att göra-uppgift

Ikonen  i uppgiftslistan indikerar att uppgiften har 

hög prioritet. En kryssmarkering indikerar att 

uppgiften är klar.

Bläddra till en uppgift och tryck på OK för att 

granska den.

Använda uppgiftsalternativ

Tryck på More i uppgiftslistan för att välja följande 

alternativ:

- Se: Visa information om uppgiften.

- Markera som utförd eller Markera som inte 
utförd: Ändra uppgiftens status.

- Skapa: Skapa en ny uppgift.

- Skicka via: Skicka uppgiften via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Radera: Radera den markerade uppgiften.

- Radera alla: Radera alla uppgifter.

- Minnesstatus: Kontrollera informationen om 

minnet som används för närvarande.

Mediaspelare

Du kan använda mediaspelaren för att spela upp 

videofiler som finns sparade i telefonminnet.

Spara videofiler i telefonen

Du kan spela upp videofiler i formaten mp4, 3gp 

och WMV på din telefon.

- Ladda ned med webbläsaren. sid 36

- Kopiera från en dator med Samsung PC Studio 

(tillval). Mer information finns i 

användarhandboken till Samsung PC Studio.

- Kopiera från en dator med telefonen som en 

minnesenhet. sid 21

- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning.

sid 53

- Synkronisera med Windows Media Player på en 

dator. sid 21

Spela upp en videofil

> Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.

> Välj mappen Videoklipp.

> Välj filen som du vill spela upp. Mediaspelaren 

öppnas.

> Använd följande knappar under uppspelning:

- Tryck på OK när du vill pausa eller återuppta 

uppspelningen.

- Tryck på vänsterpilen och håll kvar fingret för 

att söka bakåt i filen.

- Tryck på högerpilen och håll kvar fingret för att 

söka framåt i filen.

- Använd hjulet för att ställa in volymen.

Använda mediaspelarens alternativ

Tryck på More när en fil spelas upp för att välja 

följande alternativ:

- Paus eller Forts.: Pausa eller starta 

uppspelningen.

- Stopp: Stoppa uppspelningen.

- Skicka via: Skicka filen via bildmeddelande, 

e-post eller Bluetooth.

- Radera: Radera filen.
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Använd den här menyn för att anpassa 
telefonens olika inställningar efter eget 
önskemål. Du kan också återställa 
inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på OK och välj 
Inställningar för att öppna menyn.
Inställningar
Tid och datum

Använd denna meny när du vill ställa in tid och 

datum. 

- Tidzon: Ställa in din egen tidzon. Välj en stad 

med samma tidzon som din egen ort.

- Sommartid: Använda sommartid i din tidzon.

- Tid: Ange aktuell tid med hjälp av hjulet.

- Datum: Ange aktuellt datum med hjälp av hjulet.

- Tidsformat: Välja 12-timmars eller 24-timmars 

tidsformat med hjälp av hjulet.

Telefon

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas 

efter eget önskemål.

Språk

Använd den här menyn när du vill välja språk för 

texten som visas.

Överföringsläge

Använd den här menyn för att välja 

överföringsläget (eller USB-läget) när du ansluter 

telefonen till en dator via USB-gränssnittet.

- Manuellt: Välja överföringsläge efter att du har 

anslutit telefonen till en dator. I viloläge och när 

du är ansluten: Tryck på More och välj Anslut till 
dator → ett läge.

- PC Studio: Du använder programmet Samsung 

PC Studio när du synkroniserar data och överför 

mediafiler mellan telefonen och datorn.

- MTP: Använda överföringsläget MTP (Media 

Transfer Protocol) för att överföra WMDRM-

innehåll (Window Media Digital Rights 

Management) med licenskoder direkt från 

BeoPlayer eller Windows Media Player till 

telefonen. Du kan också skaffa nya licensnycklar 

när de gamla löper ut för DRM-filerna.

- Masslagring: Ansluta telefonen till en dator på 

samma sätt som en extern minnesenhet. MAC-

användare ska välja det här läget för att överföra 

filer till telefonen.

Återuppringning

I den här menyn anger du om automatisk 

återuppringning ska användas efter en misslyckad 

uppringning. Upp till tio försök kan förinställas.

Automatiskt knapplås

Använd den här menyn för att ange att knapparna 

ska låsas automatiskt när skärmen stängs av.
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Teckenfönster

Använd den här menyn när du vill ändra 

inställningarna för skärmen och 

bakgrundsbelysningen.

- Display i viloläge: Välja displayobjekt för 

viloskärmen.

- Ljusstyrka: Ställa in skärmens ljusstyrka för att se 

bättre under olika ljusförhållanden.

- Bakgrundsbelysning: Ange hur länge 

bakgrundsbelysningen för teckenfönstret ska 

vara tänd.

- Nedtonad: Ange hur länge teckenfönstret ska 

vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset 

har stängts av. Efter den angivna tiden stängs 

skärmen av.

Ljudinställningar

Använd denna meny för att anpassa 

ljudinställningarna efter eget önskemål.

- Ringsignal: Välja ringsignal för samtal.

- Ringvolym: Välja volym för ringsignalen.

- Larmtyp ringsignal: Ange hur du vill informeras 

om inkommande samtal.

Melodi: Telefonen ringer med den valda 

ringsignalen.

Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibration och melodi: Telefonen vibrerar och 

ringer på en gång.

Tyst: Telefonen stänger av ringsignalen.

- Meddelandesignal: Välja ringsignalen för 

inkommande meddelanden.

- Meddelandevolym: Välja ringsignalsvolym för 

inkommande meddelanden.

- Larmtyp meddelandesignal: Ange hur du vill 

informeras om inkommande meddelanden.

- Notifiering i samtal: Ange att telefonen ska 

pipa när du får ett nytt meddelande eller när ett 

larm aktiveras och samtal pågår.

- Tyst läge: Ange hur telefonen ska larma vid olika 

händelser i tystläget.

Nättjänster

I den här menyn använder du nättjänster. Kontakta 

din operatör för att kontrollera om du har tillgång 

till dem.

Vidarekoppling

Med denna nättjänst kopplas inkommande samtal 

vidare till ett angivet nummer.

> Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.

> Välj ett vidarekopplingsalternativ:

- Vidarekoppla alltid: Alla samtal kopplas 

vidare.

- Vid upptaget: Samtalet kopplas vidare om du 

är upptagen med ett annat samtal.

- Vid inget svar: Samtalet kopplas vidare om du 

inte svarar.

- Vid kan ej nås: Samtalet kopplas vidare om du 

befinner dig i ett område utan nättäckning 

eller om telefonen är avstängd.

- Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ tas 

bort.

> Välj På i övre fältet. Välj Av när du vill inaktivera 

vidarekoppling.

> Välj fältet Vidarekoppla till.

> Skriv in det nummer som samtalet ska 

vidarekopplas till och tryck på Klar.

> Om du väljer Vid inget svar går du vidare till 

fältet Väntetid och anger hur länge nätverket 

ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.

> Tryck på More och välj Spara.
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Samtalsspärr

Denna nättjänst ger dig möjlighet att spärra samtal.

> Välj samtalstyp som ska spärras. 

> Välj alternativ för samtalsspärrar:

- Alla utgående: Förhindra utgående samtal.

- Utlandssamtal: Det går inte att ringa 

utlandssamtal från telefonen.

- Utlandssamtal exkl. hem: När du är 

utomlands (i ett annat land än där din egen 

operatör finns) kan du endast ringa till nummer 

i det land du befinner dig och till hemlandet.

- Alla inkommande: Samtal kan inte tas emot.

- Inkommande vid roaming: Samtal kan inte 

tas emot när du är utanför din egen operatörs 

täckningsområde.

- Avbryt alla: Avbryta alla inställningar för 

samtalspärrar.

> Välj På i övre fältet. Välj Av när du vill inaktivera 

samtalsspärrar.

> Välj fältet Lösenord.

> Ange det lösenord för samtalsspärr som du har 

fått av din operatör och tryck på Klar.

> Tryck på More och välj Spara.

Samtal väntar

Denna nättjänst informerar dig om att någon 

försöker nå dig medan du talar i telefon.

> Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska 

användas för.

> Välj På. Välj Av när du vill deaktivera Samtal 

väntar. 

Nätval

Med denna nättjänst anger du om valet vid sökning 

av nätverk (när du befinner dig utanför din egen 

operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt 

eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nät när 

operatören för nätverket har ett giltigt 

roamingavtal med din egen operatör.

Nummerpresentation

Med den här nättjänsten förhindrar du att ditt 

telefonnummer visas på den telefon du ringer till. 

Om du väljer Enligt nät kommer telefonen att 

använda standardinställningen i nätverket.

Obs! Vissa operatörer tillåter inte att denna 

inställning ändras av användaren.

Röstbrevlåda

Använd den här menyn när du vill spara eller ändra 

numret till servern för röstbrevlådan.

Obs! Du måste ange numret till röstbrevlådan innan du 

kan öppna meddelandena. Du får numret från din 

nätverksoperatör.

Bandval

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal 

måste telefonen registreras i ett nätverk. Telefonen 

fungerar i följande typer av nätverk: GSM 1900, 

kombinerat GSM 900 och 1800 samt 3G.

Det land där du har köpt din telefon fastställer 

vilket standardband som ska användas. Tänk på att 

ändra till rätt band när du reser utomlands.

Bluetooth

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta 

telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för 

att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra 

telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri 

trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-

kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. 

Eftersom enheterna använder radiovågor för 

kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

Obs! 

- Om det finns hinder mellan enheterna kan 

räckvidden reduceras.

- Det är inte lämpligt att använda Bluetooth-

funktionen samtidigt som mediafunktioner som 

t ex röstmemo och kamera.

- Vissa enheter, i synnerhet de som inte testats eller 

godkänts av Bluetooth SIG, kan vara 

inkompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn Bluetooth innehåller följande alternativ:

- Slå på eller Stäng av: Aktivera eller inaktivera 

Bluetooth-funktionen.

- Mina enheter: Söka efter Bluetooth-enheter 

som går att ansluta till. 

- Min telefons synlighet: Ange om andra 

Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.

- Min telefons namn: Ge din telefon ett 

Bluetooth-namn som sedan visas för andra 

enheter.

- Säkert läge: Ange om ett 

bekräftelsemeddelande ska visas när andra 

enheter vill komma åt data i din telefon.

- Bluetooth-tjänster: Visa tillgängliga Bluetooth-

tjänster. 
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Söka efter och sammankoppla med en 

Bluetooth-enhet

> Välj Slå på på Bluetooth-menyn för att aktivera 

Bluetooth-funktionen.

> Välj Mina enheter.

> Välj Ny sökning.

Efter sökningen visas en lista med enheter som 

du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av 

enhet:

Färgen på Bluetooth ikonen anger enhetens 

status:

Grått: Enheten är inte sammankopplad

Blått: Enheten är sammankopplad

Rött: Enheten är ansluten till din telefon

> Välj enhet.

> Ange PIN-koden för Bluetooth och välj . Den 

här koden används endast en gång och den 

behöver inte sparas.

När ägaren till den andra enheten anger samma 

kod är sammankopplingen klar.

Obs! Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i 

bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex 0000. 

Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Bläddra till rätt enhet i listan med sammankopplade 

enheter och tryck på OK för att välja följande 

alternativ:

- Koppla eller Koppla från: Ansluta till headset 

eller handsfree i bilen eller koppla ned 

anslutningen till enheten.

- Bläddra i filer: Söka efter data i enheten och 

importera data direkt till din telefon.

- Tjänstelista: Visa listan med Bluetooth-tjänster 

för den markerade enheten.

- Byt namn: Byta namn på enheten.

- Verifiera enhet eller Gör enheten obehörig: 

Ange om telefonen måste begära tillstånd innan 

den kopplar upp mot andra enheter som söker 

kontakt.

- Radera: Ta bort den markerade enheten från 

enhetslistan.

- Radera alla: Ta bort alla enheter från 

enhetslistan.

Skicka data via Bluetooth

> Aktivera funktionen Bluetooth.

> Välj applikationen, t ex Telefonbok, Bibliotek, 

Planering, Memo eller Att göra, där objektet 

som du vill skicka finns sparat. 

> Bläddra till rätt objekt.

> Tryck på More och välj ett sändningsalternativ → 
Bluetooth.

> Så här skickar du en kontakt: Välj vilka data du 

vill skicka.

> Söka efter en enhet och välja den.

> Skriv in PIN-koden om det behövs och välj sedan 

.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv 

för att du ska kunna ta emot data och du måste ha 

angett att telefonen ska vara synlig för andra 

enheter.

> Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet 

sänder data till din telefon väljer du Ja för att ge 

enheten tillgång till din telefon.

> Välj Ja för att ta emot data.

Mobiltelefon

Dator

Stereoheadset

Handsfreesats för bil

Handdator

Skrivare

Okänd enhet
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Säkerhet

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga 

använder telefonen.

Obs! Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger spärras 

SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/

PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna 

tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt 

SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen 

är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång 

telefonen slås på.

Ändra PIN-kod

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. 

Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att 

du ska kunna använda den här funktionen.

Telefonlås

Den här funktionen förhindrar att obehöriga 

använder telefonen. 

När denna funktion är aktiverad måste du ange 

telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår 

på telefonen.

Obs!Lösenordet är förinställt på 00000000. Använd 

menyn Byt lösenord om du vill byta lösenord.

Byt lösenord

Använd den här menyn när du vill ändra 

telefonlösenordet. 

Privat

Använd den här menyn om du vill blockera alla 

menyerna i telefonen utom samtalsfunktionerna. 

När den här funktionen är aktiverad måste du ange 

telefonens lösenord för att få tillgång till 

menyfunktionerna. 

Personligt SIM-lås

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en 

SIM-låskod för att förhindra att telefonen används 

med något annat SIM-kort än det aktuella. Du 

måste ange SIM-låskoden om du vill använda ett 

annat SIM-kort.

Dataanslutningar

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra 

profiler som innehåller inställningar för anslutning 

av telefonen till nätverket. Inställningarna behövs 

när du använder webbläsaren eller skickar 

bildmeddelanden och e-post.

Obs! Telefonen är grundinställd för nätverksanslutning. 

Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med 

din nätverksoperatör kanske webbläsar-, 

bildmeddelande- och e-postfunktionerna inte fungerar 

rätt.

Skapa en profil

> Välj Skapa. Tryck på More och välj Skapa om 

det redan finns en sparad profil.

> Ange profilparametrar:

- Namn: Ange profilens namn.

- Kopplingspunkt: Ange namnet på 

uppkopplingen som används för adressen i 

GPRS-nätet.

- Verifiering krävs: Välj typ av verifiering.

- Användar-ID: Ange användarnamnet.

- Lösenord: Ange användarlösenordet.

- Protokoll: Välja protokoll, HTTP, WAP eller 

Annan.

- URL för startsida: Ange URL-adressen till 

sidan som ska användas som din startsida.

- Gateway-adress: (Endast WAP) Ange 

gatewayadressen till proxyservern.

- Proxy-adress och Port: (Endast HTTP) Ange 

Proxy-adress och port.

- Säker anslutning: (Endast WAP) Aktivera/

deaktivera säker anslutning.

- Väntetid (s.): Ange den tidsperiod efter vilken 

nätverket kopplas ned när ingen datatrafik 

förekommer.

- Statisk IP: Ange att IP-adressen ska anges 

manuellt, se alternativet Lokal telefon IP. Om 

du vill att servern ska tilldela IP-adress 

automatiskt väljer du Av.

- IP-adress: Ange IP-adressen som du erhållit 

från din operatör, om du har valt Statisk IP.

- Statisk DNS: Ange att DNS-adressen (Domain 

Name Server) ska anges manuellt, se 

alternativet Server 1. Om du vill att servern ska 

tilldela adress automatiskt väljer du Av.

- Server 1: Ange DNS-adressen, om du har valt 

Statisk DNS.

- Trafikklass: Välja trafikklass.

> Tryck på More och välj Spara för att spara 

profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på More för att välja följande alternativ:

- Redigera: Redigera profilen.

- Skapa: Lägga till en ny profil.

- Radera: Radera den markerade profilen.

- Radera alla: Radera alla profiler.
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DRM-licencer

Använd denna meny för att hantera de 

licensnycklar du har köpt för att aktivera mediafiler 

som är låst av DRM-systemet.

Tryck på More för att välja följande alternativ:

- Spela/Se: Visa tillhörande objekt.

- Radera: Radera den markerade licenskoden.

- Radera alla: Radera alla licenskoder.

- Uppgifter: Visa egenskaperna för licenskoden.

Minne

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat 

minnesutrymme för att spara data och raderar 

minnet.

Fullständig återställning

Använd denna meny för att återställa alla 

inställningar i telefonen samtidigt.

> Tryck på Ja.

> Skriv telefonlösenordet och välj .

Obs! Lösenordet är förinställt på 00000000. 

Lösenordet kan ändras. sid 54 

Telefonen startar om automatiskt.
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I viloläge: Tryck på OK och välj SIM-
tjänster när du vill öppna menyn.
SIM-tjänster
Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett 

SIM-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application 

Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, 

sport, underhållning och navigering. Tillgängliga 

tjänster kan variera beroende på utbudet från din 

operatör.

Mer information finns i anvisningarna till SIM-

kortet. Du kan också kontakta din operatör.
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För att bespara dig både tid och onödiga 
kostnader är det lämpligt att göra 
följande enkla felsökning innan du 
kontaktar service.
Felsökning
När du slår på telefonen kan följande 
meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. 

Du måste ange telefonens lösenord innan du kan 

använda telefonen.

"Ange PIN-kod"

- Du använder telefonen för första gången. Du 

måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-

nummer).

- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du 

måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. 

Du kan stänga av funktionen på menyn PIN-
kontroll.

"Ange PUK-kod"

- Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger och SIM-

kortet är nu spärrat. Ange den PUK-kod som du 

har fått av din operatör.

"Ingen service" eller "Nätverksfel" visas

- Ingen anslutning till nätverket. Signalen i 

området kan vara svag. Flytta dig till en annan 

plats och försök på nytt.

- Du försöker använda en funktion som inte ingår i 

ditt abonnemang. Kontakta operatören för 

ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på SKICKA.

- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt 

nätverk.

- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot 

utgående samtal.

Det går inte att ringa till dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll 

AVSLUTA intryckt i mer än en sekund.) 

- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt 

nätverk.

- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot 

inkommande samtal.
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Motparten kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.

- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära 

munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på 

telefonen.

Telefonen piper och "Låg batterinivå" blinkar i 
teckenfönstret

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka i 

teckenfönstret ( ). Antalet staplar indikerar 

signalstyrkan, från starkt ( ) till svagt ( ).

- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om 

du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i 
telefonboken

- Använd menyn Kontakter för att kontrollera att 

numret har sparats på rätt sätt.

- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen 
stängs ibland av oväntat

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och 

batteriet med en ren och mjuk trasa.

KONTAKTA ETT SERVICECENTER

Om du har genomfört all felsökning och problemet 

ändå kvarstår är det lämpligt att anteckna följande 

och sedan kontakta din lokala återförsäljare, Bang 

& Olufsen-försäljare eller Samsung service

- Telefonens modellnummer

- Telefonens serienummer

- En noggrann beskrivning av problemet
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Hälso- och säkerhetsinformation
SAR-information

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller 

exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. 

Den är konstruerad och tillverkad för att inte 

överstiga Europarådets rekommendationer om 

gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden 

ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och 

avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. 

Riktlinjerna är fastställda av oberoende 

vetenskapliga institutioner genom återkommande 

och djupgående utvärderingar av 

forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en 

betydande säkerhetsmarginal för att garantera 

säkerheten för olika individer, oavsett ålder och 

hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR 

(Specific Absorption Rate). Europeiska unionens råd 

rekommenderar en SAR-gräns på 2,0 W/kg.*

Det högsta uppmätta SAR-värdet för den här 

telefonmodellen är 0,245 W/kg.

SAR-tester utförs under normala 

användningsförhållanden när telefonen sänder 

med maximal angiven effekt på samtliga testade 

frekvensband. Även om SAR fastställs på den 

högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska 

SAR-nivå vid normal användning väsentligt 

understiga det maximala värdet. Anledningen till 

detta är att telefonen är konstruerad för 

användning på olika effektnivåer. Telefonen 

använder den lägsta effekt som krävs för att hålla 

kontakt med nätverket. I allmänhet gäller följande: 

ju närmare basstationen du befinner dig desto lägre 

är telefonens uteffekt. 

Innan en telefonmodell får säljas till allmänheten 

måste överensstämmelse med det europeiska 

R&TTE-direktivet styrkas. Ett av de viktigaste 

villkoren i detta direktiv behandlar användarens och 

andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av 

batterier

- Använd aldrig en laddare eller ett batteri som på 

något sätt är skadat.

- Använd endast batteriet för avsett ändamål.

- Om du använder telefonen nära en basstation i 

nätverket drar den mindre ström. Standby- och 

samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan 

i mobiltelefonnätet och de parametrar som 

operatören angett.

- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det 

är när det laddas samt på typ av batteri och 

laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur 

hundratals gånger, men så småningom förbrukas 

det. Det är det dags att byta batteri när 

driftstiden har blivit märkbart kortare.

- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir 

urladdat med tiden.

- Använd bara batterier och laddare som är 

godkända av Samsung eller Bang & Olufsen. När 

laddaren inte används ska nätsladden vara 

urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet 

vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, 

eftersom överladdning kan förkorta batteriets 

livslängd.

- Extrema temperaturer påverkar batteriets 

laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller 

värmas upp innan det laddas.

- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser 

eftersom det minskar batteriets kapacitet och 

livslängd. Det är lämpligt att förvara batteriet vid 

rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller 

kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera 

även om batteriet är fullt uppladdat. 

Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för 

temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Kortslut inte batteriet. Batterier kan kortslutas av 

misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) 

åstadkommer en direkt förbindelse mellan 

batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna 

på batteriets baksida). Förvara t ex aldrig ett 

reservbatteri i handväskan eller fickan där det kan 

komma i kontakt med metalliska objekt. 

Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller 

det föremål som orsakar kortslutningen.

- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet 

med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta 

inte batterier på öppen eld.* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av 
allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio 
grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en 
betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett 
ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-
värden kan variera beroende på lokala 
rapporteringsförhållanden och frekvensband.
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Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till 

kommunikation via det talade ordet, så gott som 

var som helst och när som helst. Men denna frihet 

är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. 

Följ de lokala föreskrifter som gäller i det land eller 

område du befinner dig om du pratar i telefonen 

medan du kör.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för 

mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det 

är förbjudet att använda den, där den kan orsaka 

elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till 

annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i 

användarhandboken. Anslut inte produkter som är 

inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning 

rekommenderas användning endast i normalt 

funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med 

antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker 

funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för 

radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas 

elektronisk utrustning som inte har detta skydd. 

Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd 

på minst 15 cm mellan mobiltelefon och 

pacemaker för att undvika en eventuell störning på 

pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer 

överensstämmer med oberoende forskning och 

rekommendationer för trådlös teknik. Om du 

misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, 

stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa 

hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan 

tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare 

information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan 

tillverkaren lämna information om utrustningen är 

skyddad mot externa radiovågor. 

Fråga din läkare. 

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det 

finns anslag om detta. 

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller 

dåligt avskärmade elektroniska system i 

motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller 

återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, 

kan du även behöva kontrollera med andra 

tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal 

med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i miljöer där det finns en 

potentiell risk för explosioner och följ 

informationen på varningsskyltar. Det kan räcka 

med en gnista för att orsaka en explosion eller 

brand som medför livsfara eller risk för 

personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på 

bensinstationer under tankning. Restriktiv 

användning av all radioutrustning är även påkallat i 

bensinupplag (lagring av bensin och 

distributionsområden), kemiska anläggningar och i 

områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte 

alltid, klart markerade. Exempel på sådana 

områden är båtars undre däck, kemiska transporter 

eller lager, fordon som använder kondenserad 

petroleumgas (t ex propan eller butan), områden 

där atmosfären innehåller kemiska ämnen eller 

partiklar som korn, damm eller metallpulver och 

platser där du av olika skäl blir uppmanad att 

stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna 

telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät 

och olika användarprogrammerade funktioner, och 

kontakt med nätet kan inte garanteras under alla 

förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på 

mobiltelefonen för livsviktig kommunikation t ex i 

medicinska nödsituationer.

För att du ska kunna ringa eller ta emot samtal 

måste telefonen vara påslagen och du måste 

befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. 

Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla 

mobiltelefonnät eller i alla nättjänster och/eller 

telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna 

mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal:

> Slå på telefonen.

> Skriv in det aktuella larmnumret. Larmnummer 

bestäms lokalt.

> Tryck på SKICKA.

Inaktivera funktioner, t ex Samtalsspärr, som 

eventuellt kan förhindra uppkoppling innan du 

ringer. Mer information lämnas i handboken och 

hos din lokala nätoperatör.
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Säkerhetsföreskrifter

- Skador som kräver reparation: Dra ur 

telefonen från eluttaget och lämna produkten till 

en godkänd servicetekniker eller återförsäljare i 

följande fall:

- Vätska har spillts ut på telefonen eller ett 

föremål har kommit in i den.

- Telefonen har utsatts för regn eller annan väta.

- Telefonen har tappats eller skadats.

- Telefonen uppvisar tydliga tecken på 

överhettning.

- Telefonen fungerar inte enligt 

bruksanvisningen.

- Undvik heta ytor: Telefonen ska hållas borta 

värmekällor som element, värmespjäll, ugnar, 

spisar och andra produkter (inklusive förstärkare) 

som alstrar värme.

- Undvik blöta ytor: Använd aldrig produkten i 

våta utrymmen.

- Undvik att föra in föremål i produkten: Tryck 

inte ner föremål av något slag i öppningar i 

telefonens hölje eller andra öppningar i 

produkten. Spår och öppningar fungerar som 

ventilationskanaler. Dessa öppningar får inte 

blockeras eller övertäckas.

- Tillbehör: Använd inte telefonen på ett ostadigt 

bord, vagn, stativ eller konsol. Vid all montering 

av telefonen ska tillverkarens instruktioner följas 

och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren 

användas.

- Undvik instabil montering: Sätt inte fast 

telefonen på en instabil fot eller ram.

- Använd telefonen med godkänd utrustning: 

Denna telefon får endast användas med datorer 

och tillbehör som angetts som lämpliga för 

användning tillsammans med utrustningen.

- Justera volymen: Sänk volymen innan du 

kopplar in och använder hörlurar eller andra 

ljudenheter.

- Rengöring: Dra ur telefonen ur vägguttaget före 

rengöring. Använd inte rengöringsmedel i 

vätskeform eller sprejflaska. Använd en mjuk 

trasa vid rengöringen och använd ALDRIG vatten 

för att rengöra telefonen, skärmen eller någon 

annan del.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får 

endast utföras av specialutbildad personal. 

Felaktig installation eller service medför risker och 

kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.

- Kontrollera regelbundet att all 

mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt 

monterad och fungerar.

- Tänk på att inte förvara eller transportera 

lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva 

material i samma utrymme som telefonen, dess 

delar eller tillbehör.

- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar 

löser ut med stor kraft. Placera därför inte 

föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar 

trådlös utrustning, i aktionsområdet för en 

krockkudde. Felaktigt installerad trådlös 

utrustning kan medföra betydande risker om 

krockkudden löser ut.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det 

är farligt och olagligt att använda mobiltelefon 

ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan påverka 

flygplanets funktion.

- Om anvisningarna för användning av 

mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget 

stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör 

behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att 

uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din 

telefon i många år. 

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör 

utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan 

oavsiktligen skada utrustningen eller själva 

utsättas för fara då utrustningen innehåller 

smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.

- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och 

vätskor som innehåller mineraler orsakar 

korrosion i de elektriska kretsarna.

- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan 

få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas. 

- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga 

och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar 

kan skadas.

- Förvara inte telefonen för varmt. Höga 

temperaturer kan förkorta livslängden, skada 

batterierna och deformera eller smälta vissa 

plaster.

- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen 

värms upp till normal temperatur 

(rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti 

telefonen, vilket kan orsaka skador på 

elektroniska kretsar.

- Undvik att tappa telefonen eller att utsätta den 

för stötar. Ovarsam hantering kan skada 

kretsarna.

- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel 

eller starka rengöringsmedel för att rengöra 

telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.

- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till 

apparatens rörliga delar och leda till att den inte 

fungerar korrekt.

- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning 

som används till uppvärmning, t ex 

mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan 

explodera om den överhettas.

- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta 

ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. 

I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även 

om garantiperioden inte löpt ut. 

- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte 

fungerar korrekt kontaktar du närmaste 

servicecenter. Där finns specialutbildad personal 

som kan hjälpa dig med ditt problem.
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Deponering av elektrisk och elektronisk utrustning, 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Miljöskydd

Europaparlamentet och Europeiska rådet har 

utfärdat ett direktiv om avfall som utgörs av eller 

innehåller elektriska eller elektroniska produkter. 

Syftet med direktivet är att förebygga avfall från 

elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och 

att främja återanvändning, materialåtervinning och 

andra former av återvinning av sådant avfall.

Direktivet berör tillverkare, distributörer och 

konsumenter. I WEEE-direktivet krävs att både 

tillverkare och slutkonsumenter avfallshanterar 

elektriska och elektroniska produkter och 

komponenter på ett miljömässigt säkert sätt. Vidare 

finns krav på återanvändning, materialåtervinning 

och energiåtervinning av produkter och avfall.

Elektriska och elektroniska produkter och 

komponenter får inte kastas i det vanliga 

hushållsavfallet; alla elektriska och elektroniska 

produkter och komponenter måste samlas in och 

hanteras separat.

Produkter som måste samlas in för återanvändning, 

materialåtervinning och andra former av 

återvinning är märkta med symbolen som visas på 

framsidan av den här foldern. 

Vid kassering av elektriska och elektroniska 

produkter med hjälp av de insamlingssystem som 

står till buds i ditt land bidrar du till att skydda 

miljön, människors hälsa och till en varsam och 

rationell användning av våra naturresurser. 

Insamling av elektriska och elektroniska produkter 

och avfall förhindrar att naturen kontamineras av 

de farliga ämnen som kan finnas i elektriska och 

elektroniska produkter. 

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge råd och 

hjälp med korrekt avfallshantering i landet.





Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon: SGH-F310

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet 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)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt 
väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 
1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

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

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

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

(utgivningsdatum och ort)                                                                          (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung 
Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats..
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