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Denne vejledning er udarbejdet specielt 
til at guide dig gennem telefonens 
funktioner.
Om denne vejledning
Før du læser vejledningen, bør du kende 
betydningen af følgende symboler:

Bemærk! Angiver, at du skal være særlig 
opmærksom på de oplysninger 
om sikkerhed eller funktioner, 
der følger efter dette symbol. 
Angiver også tip til brug af 
telefonen og yderligere 
oplysninger.

Angiver, at du kan finde flere 
oplysninger på den side, der 
henvises til.

 → Angiver rækkefølgen af 
funktioner eller menuer, som du 
skal vælge for at udføre et trin.

FED Angiver en tast på telefonen 
eller en funktionstast, f.eks.: Tryk 
på SEND (angiver tasten SEND).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der 
indgår i denne enhed, tilhører de respektive 
ejere:

-  Bluetooth® er et internationalt registreret 
varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth QD ID: B012785

-  JavaTM er et varemærke eller registreret 
varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

-  Picsel og Picsel ViewerTM er varemærker 
tilhørende Picsel Technologies, Inc.

-  Windows Media Player® er et registreret 
varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

-   er et varemærke, der tilhører SRS 
Labs, Inc. 
WOW HD og Hard limiter teknologien er 
inkorporeret under licens fra SRS Labs, Inc.
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Serenata - musik- og mobiltelefon
Serenata musik-mobiltelefonen 
kombinerer et transportabelt 
musiksystem med bekvemmeligheden 
ved brugertilpasset mobiltelefon-
kommunikation.

Musik- og telefonfunktionerne kan 
anvendes enten separat eller sammen. 

Du kan f.eks. skrive en SMS mens du 
samtidigt lytter til musik. Eller du kan 
blokere indkommende opkald og 
meddelelser, hvis du udelukkende 
ønsker at lytte til musik i et stykke tid.
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Overhold følgende forholdsregler for at 
undgå farlige og ulovlige situationer og 
for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er 
optimal.
Sikkerhed og brug
Trafiksikkerhed

Brug ikke telefonen under kørsel, medmindre 
du bruger et headset. Parker køretøjet først.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, 
f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af 
brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen, eller skift til Flytilstand 
om bord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. 
Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk 
for telefonen, eller skift til Flytilstand, når du 
bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Sluk for telefonen i nærheden af 
medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger 
udstyr, der kan være følsomt over for 
udefrakommende signaler. Følg alle 
gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af 
forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Vær opmærksom på særlige regler

Overhold særlige regler, der er gældende for 
et område, og sluk altid telefonen i områder, 
hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller 
hvor den kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den 
ikke bliver våd.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og 
tryk derefter på tasten SEND.

Opbevar telefonen utilgængeligt for 
børn 

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal 
opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke telefonens fod, når den holdes 
op til øret

Hvis foden lukkes i retning mod dit øre, kan 
lyden give høreskader.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. headset 
og datakabler, der er godkendt af Samsung 
og Bang & Olufsen. Brug af ikke-godkendt 
tilbehør kan beskadige telefonen og være 
farligt.

-  Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet 
udskiftes med et af forkert type.

-  Brugte batterier skal bortskaffes i henhold 
til producentens anvisninger.

Brug af godkendt software

Brug kun software, der er godkendt af 
Samsung eller Bang & Olufsen. Brug af ikke-
godkendt software kan beskadige telefonen.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret 
servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes 
under "Oplysninger om sundhed og 
sikkerhed" på side 59.

Brug af headset ved høj lydstyrke i 
længere perioder kan give 
høreskader.
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Kraftfuld, kompakt, stilfuld og fyldt med 
sjov. . . din nye mobiltelefon, Serenata, 
rummer hele musikverdenen, værktøjer, 
der holder dig i forbindelse og 
funktioner, der holder dig underholdt. 
Med et slankt, effektivt design and og 
den høje forarbejdningskvalitet, som 
Samsung og Bang & Olufsen er kendt for, 
passer denne telefon til alle lejligheder. 
Fra arbejde til fritid og sjov - en verden af 
muligheder åbner sig i din hånd.
Mobiltelefonens vigtigste funktioner
Få den nemme berøringsfølsomme skærm og hjulet

Du kan vælge den ønskede funktion ved at trykke på 
berøringsskærmen med en finger. Du kan også rulle gennem 
menufunktioner ved at dreje hjulet.

Oplev enestående mp3-lyd

Du kan afspille musik på din Serenata musiktelefon. Nyd den gode 
lydgengivelse, der bringer mp3-musikoplevelsen op på et højere 
niveau. 

Synkroniser dine lyde

Du kan endda synkronisere din telefon med BeoPlayer eller Windows 
Media Player® for let håndtering og sortering af dine musikfiler på en 
pc.

Skift til Flytilstand

Du kan bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, 
hvor det er forbudt at bruge en mobiltelefon, f.eks. om bord på fly 
og på hospitaler.

Få håndfri sikkerhed og fordele

Den indbyggede trådløse Bluetooth-teknologi gør det muligt at 
overføre mediefiler og personlige data eller lytte til musik og 
kommunikere via et trådløst headset.

Gå på internettet

Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et 
stort udvalg af medieindhold.

Send beskeder

Du kan sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. 

Gennemse fælles filer på en sikker måde

Telefonens filviser kan læse dokumenter i mange formater og du kan 
læse dem.

Tal håndfrit på telefonen

Brug højttalerfunktionen til at tale og lytte håndfrit og dele opkald 
med venner og kollegaer.
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Tryk på OK i inaktiv tilstand for at få 
adgang til menutilstand.

Følgende er en oversigt over telefonens 
menuer med angivelse af, på hvilken side 
du kan finde en beskrivelse af de enkelte 
funktioner.

Tryk på Music på skærmen for at bruge 
musikafspilleren. s. 21
Oversigt over menufunktioner
1 Beskeder s. 28

1.1  Opret besked
1.2  Indbakke
1.3  E-mail-indbakke
1.4  Kladder
1.5  Udbakke
1.6  Sendt
1.7  Skabeloner
1.8  Gemte beskeder
1.9  Indstillinger
1.10  Hukommelsesstatus

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

2 Browser s. 36

2.1  Hjem
2.2  Angiv URL-adresse
2.3  Bogmærker
2.4  Gemte sider
2.5  Oversigt
2.6  Avanceret
2.7  Forbindelsesprofiler
2.8  Streaming-profiler

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

3 Planlægning s. 39

3.1  Kalender
3.2  Aftaler
3.3  Mærkedage
3.4  Mistede alarmer

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

4 Bibliotek s. 41

4.1  Billeder
4.2  Lyde
4.3  Videoer
4.4  Andre filer
4.5  Hukommelsesstatus

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

5 Telefonbog s. 43

5.1  Kontaktpersoner
5.2  Tilføj ny kontaktperson
5.3  Grupper
5.4  Mit visitkort
5.5  Eget nummer
5.6  Kopier alle til SIM-kortet
5.7  Kopier alle fra SIM-

kortet
5.8  Slet alle
5.9  Indstillinger
5.10  Hukommelsesstatus
5.11  Servicenummer*

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

s. 45
s. 45
s. 45
s. 45

6 Opkaldslog s. 46

6.1  Seneste opkald
6.2  Ubesvarede opkald
6.3  Udgående opkald
6.4  Indgående opkald
6.5  Fjern alle
6.6  Opkaldsvarighed

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

7 Programmer s. 47

7.1  Alarm
7.2  Verdenstid
7.3  Lommeregner
7.4  Valutaomregner
7.5  Talenotat
7.6  Påmindelse
7.7  Opgave
7.8  Medieafspiller

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

8 Indstillinger s. 50

8.1  Tid og dato
8.2  Telefon
8.3  Skærm
8.4  Lydindstillinger
8.5  Netværkstjenester
8.6  Bluetooth
8.7  Sikkerhed
8.8  Forbindelsesindstillinger
8.9  DRM-licenser
8.10  Hukommelse
8.11  Nulstil alt

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

9 SIM-tjenester * s. 56

* Tjenestenumre og SIM-tjenester er kun 
tilgængelige, hvis de understøttes af 
SIM-kortet.
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Telefonen består af to separate dele: et 
transportabelt mikro-audiosystem og en 
mobiltelefon. Uanset om du bruger 
telefonfunktionerne eler lytter til musik, 
har du flere muligheder.

Muligheder ved brug af telefonen

Når du bruger telefonfunktionen, kan 
du...

- Bruge telefonen ved at holde den op til 
øret.

- Bruge de vedlagte ørepropper under 
telefonsamtaler.

- Bruge telefonens højttaler til håndfri 
samtaler. Hæv højttaleren, træk 
telefonens stand ud, og sæt telefonen 
foran dig, f.eks. på et bord.

Muligheder ved afspilning af musik

Når du bruger musikfunktionen, kan du...

- Bruge de vedlagte ørepropper som 
hovedtelefoner for at lytte alene til 
musik.

- Hæv den indbyggede højttaler, så du 
kan bruge telefonen som et mikro-
audiosystem.

- Tilslutte telefonen til dit Bang & 
Olufsen musiksystem ved hjælp af den 
indbyggede linieudgang.
Muligheder ved brug af musiktelefonen
Blå menuer repræsenterer telefonrelaterede 

funktioner som meddelelser, browser og 

planlægning.

Røde menuer relaterer til musikfunktioner, f.eks. 

kunstner, albums og spor. Ved betjening af 

musiktelefonen skal du bruge både hjulet og 

displayet.

Du skal bruge hjulet og berøringsskærmen til at 

betjene telefonen. Hold telefonen i hånden, og 

brug tommelfingeren til at dreje hjulet og trykke på 

berøringsskærmen.

Du kan også betjene telefonen mens den står på 

bordet. Dette er f.eks. relevant, hvis du taler mens 

du bruger højttalerfunktionen.
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I dette afsnit kan du lære om 
mobiltelefonens udseende, taster, skærm 
og ikoner.

Tasten SEND (grøn k
- Foretager eller besvarer et op

- I inaktiv tilstand: Tryk for at hente nummeret p
sidste udgående, ubesvarede eller indgående op

- Start musikafspilning. Afspil eller hold pasue i mus

Tasten TILBAGE
- I inaktiv tilstand: Holde den nede for at låse tas

og låse de
- I Menu-tilstand kan du bakke gennem menu

Taste
- I dvaletilstand: Tryk for at vække telef

- I inaktiv tilstand: Tryk for at åbne menutils
- I menutilstand: Tryk for at vælge den mark

menufunktion eller bekræfte en indtas

Mikr
Du kan tale ind i mikrofonen under et op

M
- Åbn musikafspilleren ved at trykke let på skæ

- Skift mellem telefonen og musikafspi
Introduktion til mobiltelefonen
Udpakning

Æsken indeholder følgende:

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale 

Samsung eller Bang & Olufsen forhandler.

Bemærk!Æskens indhold og tilbehør fra din 

Samsung- eller Bang & Olufsen-forhandler 

afhænger af, hvilket land du bor i og din 

tjenesteudbyder.

- Telefon - Batteri

- Rejseoplader - Bordholder

- Datakabel til pc - Ørepropper (EarSet3)

- Kom godt i gang - Cd-rommer*

* Den ene indholder Samsung PC Studio og den anden
indeholder Bang & Olufsen-programmet BeoPlayer og
vejledningen i PDF-format.
Telefonens udseende

Følgende tegning viser telefonens vigtigste 

elementer og deres funktioner:

Tasten AFSLUT (rød knap)
- Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. 
- Afslut eller afvis et opkald.
- Afslutter musikafspilleren.
- I menutilstand skal du trykke for at skifte til inaktiv tilstand.

nap)
kald.
å det
kald.

ikken.

 ( )
terne
m op.
erne.

Hjul
- I inaktiv tilstand: Drej hjulet med uret eller mod uret for 

at søge efter en registrering i Telefonbog.
- I menutilstand: Brug hjulet til at rulle gennem 

menufunktioner.
- Drej hjulet for at øge eller sænke lydstyrken.
- I dvaletilstand: Væk telefonen ved at trykke et vilkårligt 

sted på hjulet.

Tasten C
- Tryk for at slette tegn på skærmen.
- I inaktiv tilstand skal du trykke og holde for at slå 

Lydløs tilstand til og fra.

n OK
onen.
tand.
erede
tning.

Multifunktionsstik
til ørepropper, rejseadapter og PC datakabel.

ofon
kald.

More
Tryk let på skærmen for at åbne menuen More.

Genvejspanel
Tryk på den nederste del af skærmen for at få adgang til 
genvejsmenuer, du kan tilpasse.

usic
rmen.
lleren.
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Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste 

linje for at angive telefonens status. Ikonerne på 

skærmen afhænger af dit land og din 

tjenesteudbyder.

Låst tilstand

Du kan låse udsatte taster på telefonen og 

berøringsskærmen, så du ikke kommer til at trykke 

på dem ved en fejl.

I inaktiv tilstand: Hold TILBAGE nede for at låse 

tasterne og berøringsskærmen. Hold TILBAGE 

nede igen for at låse dem op.

Du kan også indstille telefonen til automatisk at 

skifte til låst tilstand, når skærmen slukkes. I inaktiv 

tilstand: Tryk på OK, og vælg Indstillinger → 

Telefon → Automatisk tastelås → Til.

Ikon Definition

Signalstyrke

Igangværende opkald

Uden for netværkets dækningsområde. 

Du kan ikke foretage og modtage 

opkald

Flytilstand aktiveret

Roamingnetværk

Tilsluttet GPRS-netværk (2.5G)

Tilsluttet UMTS-netværk (3G)

Hjemmezone, hvis du abonnerer på 

denne tjeneste

Viderestilling slået til

Bluetooth er aktiveret

Musikafspiller kører i baggrunden

Bluetooth-headset eller håndfrit sæt til 

bilen er tilsluttet

Ny SMS

Ny MMS

Ny e-mail

Ny besked på telefonsvarer

Ny konfigurationsmeddelelse

Låst tilstand

Alarm aktiveret

Lydløs tilstand aktiveret

Batteriniveau
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Start med at samle og sætte din 
mobiltelefon op til brug for første gang.

Klar til brug

Det tager ca. tre timer at oplade 
telefonen. Når telefonen er opladet, kan 
du frakoble laderen, hvorefter telefonen 
er klar til brug. Du kan tænde telefonen 
ved at nedtrykke og holde END (den 
røde knap) på hjulet.
Samle og forberede mobiltelefonen
Sådan indsættes SIM-kort og batteri

1   Træk standen ud og skyd bagsiden opad, for at 

hæve højttaleren. 

2   Tag batterilåget af.

3   Sæt SIM-kortet i.

Bemærk! Sørg for, at kortets guldkontakter 

vender nedad.

4   Sæt batteriet i telefonen.

5   Skyd låget tilbage og tryk let på det.

6   Åbn låget til multifunktionsstikket i bunden af 

telefonen. Slut rejseladeren til telefonen og en 

almindelig stikkontakt.

Når telefonen er helt opladet (ikonet  

bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren 

ud af stikkontakten og telefonen.

O

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en 

advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt 

batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og 

blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes 

telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan 

bruge telefonen igen.

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et 

SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine 

abonnementoplysninger, f.eks. pinkode og 

tilgængelige tjenester. Hvis du vil have adgang til 

3G-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal 

Subscriber Identity Module).

1 2 3

4 5 6



12

Telefonen har en følsom 
berøringsskærm. I stedet for at bruge et 
pegeredskab som en stylus-pen eller 
blyant, kan du bruge din finger til at 
vælge punkter direkte på skærmen. Hold 
telefonen i hånden, og peg præcist på et 
lille område på skærmen for at vælge 
den ønskede funktion.

- Tryk på skærmen: Tryk forsigtigt på 
skærmen med din finger for at vælge 
en funktion eller menu. Et tryk med 
fingeren er som et klik med musen på 
en pc.

- Tryk på skærmen og hold: Tryk og hold 
fingeren nede for at udføre en 
funktion. Ved hjælp af dette kan du 
scanne frem eller tilbage i en fil under 
afspilning af musik eller video.

Bemærk!

- Brug ikke spidse genstande til at trykke 
på skærmen.

- Dæk ikke berøringsskærmen med 
plastik eller andet.

- Sørg for, at skærmen ikke kommer i 
kontakt med fugt og vand.
Skærmoperation
Vække telefonen...

Når du ikke bruger telefonen i et bestemt stykke 

tid, slukkes telefonens skærm og den skifter til 

dvaletilstand for at spare på batteriet. Du kan ikke 

bruge berøringsskærmen i dvaletilstand. Tryk på 

OK eller et vilkårligt sted på hjulet for at vække 

telefonen, så du kan bruge den igen.

Illustrationen viser telefonen i inaktiv tilstand, klar til 

betjening.

Nyttigt tip...

Hold TILBAGE nede for at låse telefonen og låse 

den op igen.

Foretage et opkald...

Du skal blot trykke midt på skærmen, når telefonen 

er i inaktiv tilstand, for at foretage et opkald. 

Når opkaldsskærmen vises, skal du bruge hjulet til 

at markere tal og trykke på OK for at vælge. Tryk 

på SEND for at ringe op.

Nyttigt tip...

Når du har indtastet et nummer, kan du føje det til 

telefonbogen.
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Bruge menuen Music...

Tryk på Music på skærmen (øverst til venstre på 

skærmen) for at åbne menuen Music. Brug hjulet 

til at rulle ned og markere et punkt på listen, f.eks. 

Album. Brug hjulet til at vælge mellem de 

tilgængelig album, og vælg OK for at vælge det 

album, som du vil lytte til.

Nyttigt tip...

Når du afspiller musik, kan du åbne menuen More 

for f.eks. at standse musikken eller føje albummet 

til foretrukne.

Bruge menuen More...

Tryk på More på skærmen (øverst til højre på 

skærmen) for at åbne menuen More. Indholdet i 

menuen More varierer afhængigt af, hvilken 

funktion du bruger.

Den kan åbnes uanset om du bruger en telefon- 

eller en musikfunktion - f.eks. Føj til 
afspilningsliste, når du bruger musikafspilleren.

Bruge menugenveje...

Displayet indeholder 3 genvejsknapper, som der er 

direkte adgang til via the spærretasten nederst i 

displayet i inaktiv tilstand. Genvejstasterne kan 

omdefineres til at give hurtig adgang til hyppigt 

anvendte specifikke funktioner.

Du kan vælge mellem 24 forskellige funktioner som 

f.eks. PureMusic, Alarm og Opret besked, som vist i 

ovenstående illustration.
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I dette afsnit kan du lære at bruge de 
mest almindelige funktioner på 
mobiltelefonen.
Daglig brug af telefonen
Tænde og slukke

Sådan tænder du telefonen

> Hold AFSLUT nede.

> Vælg pinkoden, hvis det er nødvendigt, og vælg 

.

> Første gang du bruger telefonen og efter 

nulstilling, skal du vælge sprog og trykke på OK 

for at starte Serenata-introduktionen. Derefter 

kan du tilpasse telefonen efter behov.

> Når du er færdig med opsætningen, vises den 

inaktive skærm, og telefonen er klar til brug.

Sådan slukker du telefonen

Hold AFSLUT nede i inaktiv tilstand.

Foretage og besvare opkald

Sådan foretager du et opkald

> I inaktiv tilstand: Tryk midt på skærmen for at 

åbne opkaldsskærmen.

Bemærk! Du kan også trykke på More på 

skærmen og vælge Kald nummer for at åbne 

opkaldsskærmen.

> Vælg områdenummer og telefonnummer.

> Tryk på SEND.

> Tryk på AFSLUT for at afslutte opkaldet.

Sådan besvarer du et opkald

> Tryk på SEND, når telefonen ringer.

> Tryk på AFSLUT for at afslutte opkaldet.

Sådan regulerer du lydstyrken under et opkald

Drej hjulet med uret eller mod uret.
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Åbne menufunktioner

> Tryk på OK i inaktiv tilstand for at få adgang til 

menutilstand.

> Brug hjulet til at rulle gennem menuerne.

> Marker en valgmulighed, og vælg OK for at 

bekræfte valget.

> Gør et af følgende for at afslutte:

- Tryk på TILBAGE for at gå et niveau op.

- Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til inaktiv 

tilstand.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst i nogle funktioner, f.eks. 

Beskeder, Telefonbog og Kalender, via ABC-tilstand, 

T9-tilstand, Mine ord-tilstand, taltilstand og 

symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Når du står i et tekstfelt:

- Tryk på &:@ på skærmen for at skifte til 

symboltilstand.

- Tryk på 123 på skærmen for at skifte til 

taltilstand.

- Tryk på abc på skærmen for at skifte til ABC-

tilstand.

- Tryk på  på skærmen og hold nede for at skifte 

mellem ABC-tilstand og T9-tilstand.

Du kan også:

- Tryk på More på skærmen, og vælg T9-tilstand 

for at skifte mellem ABC- og T9-tilstand.

- Tryk på More på skærmen, og vælg Taltilstand 

for at skifte til taltilstand.

- Tryk på More på skærmen, og vælg 

Symboltilstand for at skifte til symboltilstand.

- Tryk på More på skærmen, og vælg 

Teksttilstand for at skifte tilbage til T9- eller 

ABC-tilstand fra symbol- eller taltilstand.

Skifte sprog til tekstinput 

Tryk på More i et tekstfelt og vælg Sprog → et 

sprog.

I ABC-tilstand kan du indtaste tegn ved at vælge 

det tegnsæt, der er mærket med det ønskede tegn. 

Du kan aktivere T9-tilstand når du er i ABC-tilstand.

I Symboltilstand kan du indtaste specialtegn eller 

symboler.

I Taltilstand kan du indtaste tal.
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Indtaste et ord i ABC-tilstand

Gå til det ønskede tegnsæt, og vælg OK, indtil det 

ønskede tegn vises på skærmen. Tryk på SEND for 

at indsætte et mellemrum, og indtast derefter det 

næste ord.

Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange 

eller et andet bogstav fra samme tegnsæt, skal du 

vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til 

højre eller dreje hjulet med uret. Indtast derefter 

det næste bogstav.

Indtaste et ord i T9-tilstand

> Vælg det ønskede tegnsæt for hvert bogstav.

T9 forudsiger det ord, som du er ved at 

indtaste.

> Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter 

tegn.

> Når ordet vises korrekt, skal du trykke på SEND 

for at indsætte et mellemrum. Eller tryk på 

Resultat på skærmen for at få vist alternative 

ordvalg for de taster, som du har trykket på.

Indtaste tal

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal. 

Rul til de ønskede cifre, og tryk på OK for at 

indsætte det valgte ciffer i meddelelsen.

Indtaste specialtegn eller symboler

Symboltilstand gør det muligt at indsætte 

symboler.

Rul gennem symbolerne med hjulet, og tryk på OK 

for at indsætte det valgte symbol i beskeden.

Øvrige indtastningsfunktioner

- Tryk på  på skærmen for at skifte mellem 

store og små bogstaver i ABC- og T9-tilstand.

- Vælg markøren Indsæt mellemrum ( ) for at 

indsætte et mellemrum.

- Tryk på C for at slette et tegn ad gangen. Hold C 

nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge tilstanden Mine ord

Tilstanden Mine ord gør det muligt at gemme ord, 

så du hurtigt og let kan indsætte dem i din tekst, 

når du opretter en besked.

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig i T9-

tilstand og understøttes muligvis ikke af alle sprog.

Sådan føjer du et ord til listen i Mine ord

> Skriv det ord, som du vil tilføje i T9-tilstand.

> Tryk på Resultat for at få vist alternative ord for 

din indtastning. Når der ikke er flere alternative 

ord, vises Tilføj ord.

> Tryk på Tilføj ord.

> Indtast et ord i ABC-tilstand, og tryk på Udført 
på skærmen.

Ordet føjes til listen i Mine ord.

Du kan også føje ord til listen Mine ord ved at 

trykke på More på skærmen og vælge Tilføj ord, 

når du indtaster tekst i T9-tilstand.

Sådan vælges et ord på listen Mine ord

> Tap på More i T9-tilstand og vælg Mine ord.

> Vælg det ønskede ord.

Redigere tekst

Tryk midt på skærmen, hvis du vil redigere tekst i 

indtastningstilstand. Når tegnsætfeltet er slået fra, 

skal du dreje hjulet for at flytte markøren til det 

sted, som du vil redigere. Tryk midt på skærmen 

igen for at vende tilbage til 

tekstindtastningstilstand.\
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Tilpasse telefonen

Sprog

Du kan ændre det sprog, som teksten på skærmen 

skal vises på.

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg 

Indstillinger → Telefon → Sprog.

> Vælg et sprog.

Vælge ringetone for opkald

Du kan skifte ringetone for opkald.

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg 

Indstillinger → Lydindstillinger → Ringetone.

> Vælg en ringetone.

Du kan justere ringetonestyrken ved at tappe på 

OK i inaktiv tilstand og vælge Indstillinger → 

Lydindstillinger → Ringestyrke. Brug hjulet til 

ændring af lydstyrken og tryk på OK.

Skærmobjekt

Du kan vælge et skærmobjekt til den inaktive 

skærm.

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg 

Indstillinger → Skærm → Inaktivt display.

> Vælg et skærmobjekt.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre 

andre.

I inaktiv tilstand: Hold C nede, eller vælg More på 

skærmen, og vælg Lydløs tilstand.

Flytilstand

Ved at skifte til Offlinetilstand, kan du bruge 

telefonens netværksuafhængige funktioner på 

steder, hvor det er forbudt at bruge en 

mobiltelefon, f.eks. om bord på fly og på hospitaler.

I inaktiv tilstand: Tryk på More på skærmen, og 

vælg Flytilstand.

Menu-genveje

Du kan vælge at gøre menugenveje tilgængelige på 

den inaktive skærm.

> I inaktiv tilstand: Tryk på More på skærmen, og 

vælg Genveje.

> Vælg en genvej.

> Vælg den menu, der skal tildeles genvejen.

Du kan åbne en genvejsmenu ved at tappe på 

genvejspanelet og vælge en menu.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug 

med en adgangskode. Du skal indtaste 

adgangskoden, når du tænder for telefonen.

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg 

Indstillinger → Sikkerhed → Skift 
adgangskode.

> Indtast standardadgangskoden 00000000, og 

vælg .

> Indtast en ny adgangskode på mellem 4 og 8 

cifre, og vælg .

> Indtast den nye adgangskode igen, og vælg .

> Vælg Telefonlås → Aktiver.

> Indtast adgangskoden, og vælg .

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på 

internettet og bruge en række tjenester, få adgang 

til de seneste oplysninger og downloade indhold.

Starte browseren

- Åbn tjenesteudbyderens hjemmeside, vælg OK i 

inaktiv tilstand, og vælg Browser → Hjem. 

- Indtast den ønskede internetadresse manuelt, 

vælg OK i inaktiv tilstand, og vælg Browser → 

Angiv URL-adresse.

- Vælg en webadresse på listen over gemte 

websider eller på oversigtslisten: Tryk, i inaktiv 

tilstand, på OK, og vælg Browser → Gemte 
sider eller Oversigt.

Navigere på internettet

- Brug hjulet eller berøringsskærmen til at rulle 

gennem punkter i browseren. Tryk på højre eller 

venstre side af berøringsskærmen for at gå 

mellem links i browseren.

- Tryk på OK, og vælg Vælg for at vælge et punkt 

i browseren.

- Tryk på TILBAGE for at skifte til den forrige side.

- Tryk på More på skærmen for at få adgang til 

browserfunktioner.

- Tryk på AFSLUT for at lukke browseren.
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Afspille video

Gøre klar til videofiler

- Download med browseren. s. 36

- Kopier fra en pc ved hjælp af Samsung PC 

Studio. Se vejledningen til Samsung PC Studio.

- Kopier fra en pc med din telefon som 

hukommelse. s. 21

- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse.

s. 53

- Synkronisere med Windows Media Player på en 

PC. s. 21

Afspille videofiler

> Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren.

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg 

Programmer → Medieafspiller → Videoer.

> Vælg en fil, der skal afspilles.

Brug hjulet til at regulere lydstyrken under 

afspilningen.

> Tryk på TILBAGE for at standse afspilningen.

Bruge Telefonbog

Du kan gemme mange telefonnumre, e-mail-

adresser og andre kontaktoplysninger i Telefonbog. 

Du kan bruge disse oplysninger til at ringe til dem 

eller sende beskeder, når du ønsker det.

Tilføje en kontaktperson

> I inaktiv tilstand: Tryk midt på skærmen for at 

åbne opkaldsskærmen.

> Indtast et telefonnummer med hjulet.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Tilføj til ny 
kontaktperson → en nummertype.

> Angiv kontaktoplysninger.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem for at 

gemme kontaktpersonen.

Finde en kontaktperson

> I inaktiv tilstand: Drej hjulet med uret eller mod 

uret for at åbne kontaktpersoner i Telefonbog.

> Vælg det første tegn i det navn, som du vil finde.

> Rul til en kontaktperson, og vælg SEND for at 

ringe op. 

> Hvis der er gemt flere numre, skal du rulle til det 

ønskede nummer og trykke på SEND.

Sende beskeder

Du kan sende SMS'er, MMS'er og e-mails.

Sende en SMS

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg Beskeder 
→ Opret besked → Tekstmeddelelse.

> Indtast beskedteksten.

> Tryk på More, og vælg Send besked.

> Vælg Tilføj fra telefonbog, Indtast nummer 
eller Tilføj fra gruppe.

> Indtast et modtagernummer.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Send for at 

sende beskeden.

Sende en MMS

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg Beskeder 
→ Opret besked → Multimediemeddelelse.

> Vælg Emne.

> Indtast beskedens emne, og vælg Udført på 

skærmen, eller vælg More, og vælg Udført.

> Vælg Billede eller video, og tilføj et billede eller 

et videoklip.

> Vælg Lyd, og tilføj et lydklip.

> Vælg Besked.

> Indtast beskedens tekst, og vælg Udført på 

skærmen, eller vælg More, og vælg Udført.

> Vælg Vedhæft fil(er) → en beskedkategori → 

det objekt, der skal tilføjes. Gentag dette trin for 

at vedhæfte flere objekter.

> Når du er færdig, skal du trykke på More på 

skærmen og vælge Send.

> Vælg Tilføj fra telefonbog, Indtast nummer, 
Indsæt e-mail eller Tilføj fra gruppe.

> Tilføj et modtagernummer eller en e-mail-

adresse.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Send for at 

sende beskeden.
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Sende en e-mail

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg Beskeder 
→ Opret besked → E-mail.

> Vælg Emne.

> Indtast e-mailens emne, og vælg Udført på 

skærmen, eller vælg More på skærmen, og vælg 

Udført.

> Vælg Besked.

> Indtast e-mailens tekst, og vælg Udført på 

skærmen, eller vælg More på skærmen, og vælg 

Udført.

> Vælg Vedhæft fil(er) → en objekttype.

> Vælg de objekter, der skal tilføjes, og vælg OK.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Vedhæft 
markerede.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Send.

> Vælg Tilføj fra telefonbog, Indtast e-mail eller 

Tilføj fra gruppe.

> Tilføj en e-mail-adresse.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Send for at 

sende e-mailen.

Vise beskeder

Du kan modtage beskeder fra andre og gemme 

dem på din telefon.

Sådan får du vist en SMS

Når der vises en servicebesked:

> Tryk på OK.

> Vælg beskeden i Indbakke.

Fra Indbakke:

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg Beskeder 
→ Indbakke.

> Vælg en SMS ( ).

Sådan får du vist en MMS

Når der vises en servicebesked:

> Tryk på OK.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Hent.

> Vælg beskeden i Indbakke.

Fra Indbakke:

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg Beskeder 
→ Indbakke.

> Vælg en MMS ( ).

Sådan får du vist en e-mail

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg Beskeder 
→ E-mail-indbakke.

> Vælg en konto.

> Tryk på OK, når Søg efter ny e-mail vises for at 

hente en e-mail eller et brevhoved.

> Rul til en e-mail eller et brevhoved, og vælg 

SEND.

> Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på 

More og vælge Hent.

Aflytte beskeder på telefonsvareren

Du kan få adgang til telefonsvareren og aflytte 

beskeder.

I inaktiv tilstand: Tryk på More på skærmen, og 

vælg Telefonsvarer. Der oprettes forbindelse til 

telefonsvareren.
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Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør 

det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem 

telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle 

data, tale håndfrit eller lytte til musik via et trådløst 

Bluetooth-headset eller en anden Bluetooth-

musikenhed.

Aktivere Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på More på skærmen, og 

vælg Bluetooth.

Søge efter og parre med en Bluetooth-

enhed

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg 

Indstillinger → Bluetooth → Mine enheder → 
Ny søgning.

> Vælg en enhed.

> Indtast en Bluetooth-pinkode eller eventuelt den 

anden enheds Bluetooth-pinkode, og vælg .

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme 

pinkode, gennemføres parringen.

Sende data

> Åbn et program, f.eks. Telefonbog, Bibliotek, 

Planlægning, Påmindelse eller Opgave.

> Rul til et punkt.

> Tryk på More på skærmen, og vælg en 

sendemetode → Bluetooth.

> Hvis du vil sende en kontaktperson, skal du 

vælge de data, som du vil sende.

> Søg efter og vælg en enhed.

> Indtast Bluetooth-pinkoden, hvis det er 

nødvendigt, og vælg .

Modtage data

> I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg 

Indstillinger → Bluetooth → Min telefons 
synlighed → Til, så andre enheder kan finde din 

telefon.

> Vælg Ja, hvis du vil acceptere en enhed, der 

forsøger at oprette forbindelse til din telefon.

> Vælg Ja for at bekræfte, at du vil modtage, hvis 

det er nødvendigt.
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Du kan afspille downloadede mp3-, 
lydbogs- og podcast-filer på din 
musiktelefon. Musiktelefonen med den 
indbyggede højttaler giver en lang 
række enestående muligheder. Åbn 
højttaleren når du bruger 
musikafspilleren.

Brug af BeoPlayer

Du kan finde yderligere vejledning i 
BeoPlayer-softwaren fra Bang & Olufsen 
og på den medfølgende cd-rom. 
BeoPlayer sorterer automatisk musikken 
alfabetisk efter genre, kunstner, sportitel 
og albumtitel og gør det muligt at 
oprette egne afspilningslister.

Du kan kopiere musikfiler vha. BeoPlayer, 
hvis du først installerer BeoPlayer-
softwaren på din PC. Der findes 
oplysninger om installation og brug af 
BeoPlayer på den vedlagte CD-rom.

Advarsel til MAC-brugere! For at forhindre skader 

på telefonen under overførsel af musik, skal du 

altid vælge 'Skub Serenata' ud  i den nederste 

værktøjslinje på PC'en, inden telefonen afbrydes fra 

PC'en.
Brug af musikafspilleren
Gøre klar til musikfiler

Du kan kopiere musikfiler til telefonen på følgende 

måde:

- Kopier fra en CD vha. BeoPlayer på en PC.

- Synkronisere med Windows Media Player på en 

PC.

- Download med browseren. s. 36

- Kopier fra en pc ved hjælp af Samsung PC 

Studio. Se vejledningen til Samsung PC Studio.

- Kopier fra en pc med din telefon som 

hukommelse.

- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse.

s. 53

Sådan kopieres musikfiler fra en CD via 

BeoPlayer

Ved hjælp af BeoPlayer kan du kopiere musikfiler 

fra en audio-CD til musiktelefonen. 

> Slut din telefon til en PC med et PC-datakabel. 

Eller sæt telefonen i holderen og slut PC-

datakablet til holderen.

> Tryk på More på skærmen, og vælg i inaktiv 

tilstand Tilslut til pc → MTP.

> Vælg Synkroniser digitale mediefiler til 
denne enhed, når der vises et pop op-vindue på 

pc'en.

> Klik på PC CD på kontrollinjen for at afspille en 

CD i CD-rom drevet.

> Klik igen, eller bevæg musen til venstre side af 

skærmen, for at få adgang til PC CD-listen.

> Klik på knappen KOPIER, der er placeret nederst 

til venstre, for at få adgang til 

destinationsvisningen.

> Klik på pilen i øverste højre hjørne af 

destinationsvisningen og vælg Senenata.

> Klik på NY MAPPE.

> Træk og slip de spor, du vil kopiere fra PC CD-

listen til den nye mappe. 

> Når kopieringen er færdig, skal du afbryde 

forbindelsen mellem telefon og pc.

Sådan synkronises musikfiler med 

Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at 

synkronisere med Windows Media Player 11 eller 

senere på en pc.

Bemærk! For at overføre musikcovers til telefonen 

skal du være i MTP-overførselstilstand.

> Slut din telefon til en pc med et datakabel. Eller 

sæt telefonen i holderen og slut PC-datakablet til 

holderen.

> I inaktiv tilstand: Tryk på More på skærmen, og 

vælg Tilslut til pc → MTP.

> Vælg Synkroniser digitale mediefiler til 
denne enhed, når der vises et pop op-vindue på 

pc'en.

> Vælg og træk de ønskede musikfiler eller 

afspilningslister til synkroniseringslisten.

> Klik på Start synkronisering.

> Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde 

forbindelsen mellem telefonen og pc'en korrekt.

Sådan tilslutter du til en PC og kopierer 

musikfiler fra den

Bemærk! MAC-brugere bør vælge Lagringsmedia 

ved overførsel af musikfiler til telefonen.

> Slut din telefon til en pc med et datakabel.

> I inaktiv tilstand: Tryk på More på skærmen, og 

vælg Tilslut til pc → Lagringsmedie.

> Vælg Åbn mappe for at vise filer, når der vises 

et pop op-vindue på pc'en. Vinduet Flytbar disk 

åbnes automatisk på pc'en.

Hvis ikke, så åbn Denne computer på 

Skrivebordet i Windows, og dobbeltklik på den 

flytbare disk for at åbne telefonens filmappe.

> Kopier filer fra pc'en til telefonen.

> Når kopieringen er færdig, skal du afbryde 

forbindelsen mellem telefon og pc.
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Tryk på Music på skærmen i en vilkårlig 
menu for at åbne listen i 
musikbiblioteket.

Følgende musiklister vises:

Kunstnere viser listen over musikfiler 
sorteret efter kunstner.

Album viser listen over musikfiler 
sorteret efter album.

Numre viser listen over musikfiler 
sorteret efter nummer.

Covere viser listen over musikfiler 
sorteret efter coverbillede. Brug hjulet til 
at rulle gennem coverbilleder.

Foretrukne viser listen over foretrukne 
musikfiler.

Afspilningslister viser de 
afspilningslister, som du har oprettet.

Podcasts viser de podcasts, som du har 
downloadet fra din pc.

Lydbøger viser listen over lydbøger.

Genrer viser listen over musikfiler 
sorteret efter genre.

Senest tilføjet viser de musikfiler, som 
du senest har gemt på telefonen.

Bemærk! 

- Når du begynder at afspille musik, vises 
Afspiller nu øverst på listen i 
musikbiblioteket. Når musikafspilleren 
er lukket, vises Start afspilning i 
stedet.

- Når du skifter genre for en musikfil til 
Audiobook eller Podcast, vises 
coverbilledet af det album, der 
indeholder musikfilen, ikke i Covere.

Afspille musik

Du kan bruge musikafspilleren til at lytte til musik 

og dele dine yndlingsnumre med andre. 

> Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren, 

inden du bruger Musikafspilleren.

> Tryk på Music på skærmen. Listen i 

musikbiblioteket vises.

> Vælg et musikbibliotek → en musikfil. 

Musikafspilleren starter, og filen afspilles.

> Tryk på AFSLUT for at stoppe afspilningen og 

lukke afspilleren.

Nyttigt tip...Hvis du trykker på Music i inaktiv 

tilstand og venter nogle få sekunder, starter 

musikafspilleren afspilningen af den senest 

afspillede musikfil.

Tryk på More under afspilningen for at få adgang 

til følgende funktioner:

- Pause eller Afspil: Standser eller fortsætter 

afspilningen.

- Startside for musikbibliotek: Åbner listen i 

musikbiblioteket.

- Føj til Foretrukne: Føj filen til musikbiblioteket 

Foretrukne.

- Føj til afspilningsliste: Føj filen til en af de 

afspilningslister, som du har oprettet.

- Gå til kunstner: Åbn albumlisten for den 

kunstner, der afspilles.

- Basforstærkning: Skift basforstærkning for at 

øge ydelsen for lave frekvenser.

- Afspil via Bluetooth: Slut telefonen til 

Bluetooth-stereoheadsettet, og afspil filen.

- Slet nummer: Slet filen.

- Gentag: Slå gentagelsesfunktionen til og fra.

- Send via: Send filen via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Oplysninger om numre: Åbn filoplysninger.

-

Betjen musikafspilleren

Følgende knapper på skærmen kan bruges til 

grundlæggende betjening under afspilning:

- Tryk på SEND for at standse og fortsætte 

afspilningen.

- Tryk på OK for at åbne den aktuelle 

afspilningsliste.

- Brug hjulet til at regulere lydstyrken.

- Tryk på venstre eller højre pil på skærmen for at 

gå til næste eller forrige fil. Hvis du ikke kan se 

pilene, kan du få dem vist ved at trykke midt på 

skærmen for neden.

Tryk midt på skærmen for at skifte mellem 

musikafspilleren og listen i musikbiblioteket.

Du kan tilslutte et sæt Bluetooth-

stereohovedtelefonen ved under afspilningen at 

tappe på More og vælge Afspil via Bluetooth. 

Når der er oprettet forbindelse, skal du skyde 

bagsiden nedad for at lukke højttaleren.

Nyttigt tip...Du kan skifte mellem musikafspilleren 

og telefonen under afspilning ved at trykke på 

Music. Tryk, når inaktiv-skærmen vises, på OK, og 

aktiver den ønskede menu. Du kan skrive 

meddelelser eller gennemse telefonbogen, mens du 

lytter til musik.
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Slap af med PureMusic

Du kan lytte til PureMusic uden af blive forstyrret af 

indkommende opkald eller meddelelser. Under 

afspilningen modtager telefonen opkald og 

meddelelser i baggrunden uden at gøre dig 

opmærksom på dem. Når du lukker 

musikafspilleren, viser telefonen dig en oversigt 

over nye opkald og meddelelser.

> Tap i inaktiv tilstand på genvejspanelet nederst 

på skærmen.

> Tryk på  for at aktivere PureMusic.

> Tryk på OK.

Bland og afspil

Når du begynder at afspille musik fra listen i 

musikbiblioteket ved at trykke på SEND, begynder 

musikafspilleren at afspille musiknumre i vilkårlig 

rækkefølge på den valgte liste (Kunstnere, Album 

eller et andet musikbibliotek). Når alle numrene er 

afspillet, afspiller musikafspilleren listen igen i en 

anden vilkårlig rækkefølge.

Stream musik på telefonen

Du kan få adgang til streaming-servere og lytte til 

gratis musik på telefonen. Opret først en 

tilslutningprofil til adgang til  steaming servere.

s. 38

Oprette din egen afspilningsliste

> Vælg et musikbibliotek på listen i 

musikbiblioteket → en musikfil.

> Tryk på More, og vælg Føj til afspilningsliste.

> Vælg Føj til en ny afspilningsliste.

> Indtast navnet på en afspilningsliste, og vælg 

Udført.

Afspilningslisten gemmes i Afspilningslister.

Du kan downloade afspilningslister fra BeoPlayer 

eller Windows Media Player. Der findes yderligere 

information i afsnittet "Sådan kopieres musikfiler 

fra en CD via BeoPlayer" eller "Sådan synkronises 

musikfiler med Windows Media Player".

Bruge musikafspillerens funktioner

Sådan søger du efter en musikfil

Du kan søge efter en fil i musikbiblioteket ved at 

indtaste navnet på en kunstner, et album eller et 

nummer. 

Rul til et musikbibliotek på listen i musikbiblioteket, 

og vælg More på skærmen, og vælg 

søgefunktionen, f.eks. Søg efter kunstnere eller 

Søg efter album.

Sådan slettes et musiknummer

Du kan slette musiknumre i telefonens 

hukommelse.

> Vælg et musikbibliotek på listen i 

musikbiblioteket  → en musikfil.

> Tryk på More, og vælg Slet nummer.

Sådan ændres rækkefølgen

> Vælg Indstillinger på listen i musikbiblioteket → 

Rækkefølge i musikmenu.

> Rul til det bibliotek, som du vil flytte.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Flyt.

> Flyt markeringsblokken til det ønskede sted, 

vælg More på skærmen, og vælg Gem.

Sådan deaktiveres et musikbibliotek

> Vælg Indstillinger på listen i musikbiblioteket → 

Rækkefølge i musikmenu.

> Rul til det bibliotek, som du vil deaktivere.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Udeluk fra 
menu.

> Vælg Medtag i menu for at aktivere den.

Redigering af musikafspiller-
indstillinger

Rul på musikbibliotekslisten til Indstillinger.

- Rækkefølge i musikmenu: Skift rækkefølgen af 

biblioteker.

- Basforstærkning: aktiverer basforstærkningen 

for at øge udgangssignalet for lave lydfrekvenser. 

Denne funktion er kun tilgængelig, når du slår 

højttaleren ud, eller du slutter telefonen til 

høretelefonerne for at høre musik.

- Søgning efter indekslinje: når denne funktion 

er aktiveret, kan du vælge startbogstavet for 

hvert emne under Kunstner, Album, Spor.

- Standardlydstyrke: vælg den standardlydstyrke, 

der skal anvendes til afspilning af musikfiler.
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Du kan synkronisere telefonbogen med 
Microsoft Outlook® og overføre 
kontakter, aftaler, opgaver og memoer.
Synkroniser telefonbogen med Outlook
Synkronisere via et PC-datakabel 

> Slut din telefon til en PC med et PC-datakabel.

> Tryk på More på skærmen, og vælg i inaktiv 

tilstand Tilslut til pc → PC Studio.

> Tryk på OK.

> Åbn programmet Samsung PC Studio på PC'en, 

og vælg Synkroniser i PC Studio-vinduet.

> Sæt kryds ved de elementer der skal 

synkroniseres, og klik på knappen Synk.

> Når synkroniseringen er færdig, kan du se 

resultatet ved at klikke på Detalje.

Synkronisere via Bluetooth

> Søg efter og dan par mellem telefonen og din 

PC. s. 53

> Åbn programmet Samsung PC Studio på PC'en, 

og vælg Synkroniser i PC Studio-vinduet.

> Sæt kryds ved de elementer der skal 

synkroniseres, og klik på knappen Synk.

> Når synkroniseringen er færdig, kan du se 

resultatet ved at klikke på Detalje.
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Dette afsnit beskriver opkaldsrelaterede 
funktioner. Du kan foretage opkald på 
flere måder og bruge funktioner under 
et opkald.

Bemærk! Telefonen skifter til 
dvaletilstand under et opkald. Tryk på en 
vilkårlig tast for at vække telefonen, så 
du kan bruge tasterne og 
berøringsskærmen.
Opkaldsfunktioner
Foretage et opkald

Sådan foretager du et opkald

> I inaktiv tilstand: Tryk midt på skærmen for at 

åbne opkaldsskærmen.

> Indtast områdenummer og telefonnummer med 

hjulet.

Bemærk! 

- Du kan redigere de indtastede tal ved at tappe 

på skærmen når indtastningsfeltet er valgt, 

bruge hjulet til flytning af markøren og trykke 

på C for at slette et ciffer.

- Tryk på More på skærmen, og vælg Pause for 

at indsætte en pause.

> Tryk på SEND.

> Tryk på AFSLUT, når du vil afslutte opkaldet.

Sådan foretages et internationalt opkald:

> Vælg plustegnet (+) på opkaldsskærmen.

> Indtast landekode, områdenummer og 

telefonnummer. Tryk derefter på SEND.

Sådan bruger du genkald

> I inaktiv tilstand: Tryk på SEND for at få vist listen 

over de seneste numre.

> Rul til det ønskede nummer, og vælg SEND.

Sådan foretager du et opkald fra 

Telefonbog

Når du har gemt et nummer i telefonbogen, kan du 

ringe til det ved at vælge det i telefonbogen.

s. 43

> I inaktiv tilstand: Drej hjulet med eller mod uret.

> Vælg det første tegn i det navn, som du vil finde.

> Rul til en kontaktperson, og vælg SEND for at 

ringe op. 

> Hvis der er gemt flere numre, skal du rulle til det 

ønskede nummer og trykke på SEND.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer 

telefonen. 

Tryk på SEND eller More på skærmen, og vælg 

Besvar for at besvare opkaldet.

Bemærk! Hvis du vil slå lyden fra under et 

indgående opkald, skal du dreje hjulet mod uret.

Afvise et opkald

Tryk på AFSLUT eller More på skærmen, og vælg 

Afvis for at afvise et opkald.

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på 

skærmen.

> Tryk på OK.

> Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.

> Tryk på SEND for at ringe op til det ønskede 

nummer.
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Bær og brug ørepropperne (EarSet 3)

Brug ørepropperne for maksimal lydkvalitet. Du kan 

foretage og besvare opkald uden at holde 

telefonen op til øret.

ADVARSEL! Længerevarende brug med høj 

lydstyrke kan medføre høreskader.

Bemærk! Under aflytning af musik vil genopkald til 

et nummer muligvis ikke være til rådighed.

Du bruger ørepropperne ved at slutte dem til 

stikket i bunden af telefonen.

- Tryk på og hold midt på øreproppernes mikrofon 

for at ringe op til det senest anvendte nummer 

igen. 

- Tryk på knappen for at besvare et opkald. 

- Tryk på knappen for at afslutte et opkald.

Bruge højttalerfunktionen

Du kan bruge højttalerfunktionen til tale og 

medhør inden for kort afstand.

Når du skyder bagsiden opad for at hæve 

højttaleren under et opkald, skifter telefonen til 

højttalertelefon-tilstand. Du kan tale uden at holde 

telefonen op til øret.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et 

opkald.

Sådan regulerer du lydstyrken under et 

opkald

Brug hjulet til at regulere lydstyrken.

Sådan parkerer og henter du et opkald

Tryk på More på skærmen, og vælg Parker for at 

parkere et opkald, eller vælg Hent opkald for at 

hente et parkeret opkald.

Sådan foretager du et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, mens det første 

er parkeret, hvis dette understøttes af dit netværk.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Parker for 

at parkere opkaldet.

> Foretag det andet opkald på normal vis.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Skift 
opkald for at skifte mellem opkald.

> Tryk på AFSLUT for at afslutte det aktuelle 

opkald.

Sådan besvarer du et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et 

igangværende opkald, hvis netværket understøtter 

denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på.

s. 52

> Tryk på SEND for at besvare opkaldet. Det første 

opkald parkeres automatisk.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Skift 
opkald for at skifte mellem opkald.

> Tryk på AFSLUT for at afslutte det aktuelle 

opkald.
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Sådan bruger du funktioner under et 

opkald

Tryk på More på skærmen under et opkald for at få 

adgang til følgende funktioner:

- Skift til headset eller Skift til telefon: Overfør 

opkaldet til et Bluetooth-headset, et håndfrit sæt 

til bilen eller tilbage til telefonen.

- Parker/Hent opkald: Parker eller hent det 

aktuelle opkald.

- Lydløs eller Lyd til: Slå mikrofonen til og fra. Når 

mikrofonen er slået fra, kan den anden person 

ikke høre dig.

- Tastetoner fra eller Tastetoner til: Slå DTMF-

toner til eller fra. DTMF-toner bruges i telefoner 

til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. 

Bemærk!Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere 

eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen 

Tastetoner til være valgt. 

- Send besked: Send en SMS-besked til den 

person, som du taler med.

- Send DTMF: Send DTMF-toner (Dual tone multi-

frequency) som en gruppe. Denne funktion er 

f.eks. nyttig til indtastning af en adgangskode 

eller et kontonummer til en banktjeneste.

- Nyt opkald: Foretag et nyt opkald.

- Telefonbog: Få adgang til listen i Telefonbog.

- Kontaktoplysninger for person, der ringer: 
Åbn kontaktoplysninger, hvis nummeret er gemt i 

Telefonbog.

- Kalender: Åbn kalenderen for at tjekke din 

tidsplan eller oprette en ny aftale.

- Memo: Opret et notat.

- Skift opkald: Skift opkald: Skift mellem de to 

opkald, hvis du får et andet opkald.

- Tilmeld opkald: Opret et konferenceopkald ved 

at parkere en opkalder under et aktivt opkald. Du 

kan føje op til 6 personer til et konferenceopkald.

- Overfør: Overfør det aktuelle opkald til en 

parkeret opkalder. De to personer kan tale 

sammen, uden at du kan lytte med.

- Vælg et opkald: Vælg en konferencedeltager. 

Derefter kan du bruge følgende funktioner:

Privat samtale: Før en privat samtale med den 

valgte deltager. De andre deltagere kan fortsætte 

samtalen. Vælg Tilmeld opkald for at sende 

begge private deltagere tilbage til 

konferenceopkaldet.

Afslut opkald: Afbryd forbindelsen til den valgte 

deltager.
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Du kan sende og modtage SMS'er, 
MMS'er og e-mails. Du kan også få 
adgang til tjenestebeskeder og 
broadcast-beskeder.

Tryk på OK i inaktiv tilstand, og vælg 
Beskeder for at få adgang til denne 
menu.

Bemerk! For afsendelse af emails og brug 
af andre email-services skal du abonnere 
på en email-service og oprette din email-
konto og profil. Se Indstillinger → 
E-mail → E-mail-profiler og 
E-mail-konti. s. 34
Beskeder
Opret besked

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, 

MMS'er og e-mails.

Tekstmeddelelse

Denne menu gør det muligt at oprette og sende 

tekstbeskeder via Short Message Service (SMS).

Sådan opretter og sender du en SMS

> Indtast din besked.

Bemærk! Det maksimale antal tilladte tegn i en 

SMS-besked afhænger af 

tegnkodningsindstillingen. Hvis beskeden fylder 

mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen 

beskeden.

> Når du er færdig, skal du trykke på Send på 

skærmen.

> Tilføj et modtagernummer ved at vælge et fra 

følgende:

Tilføj fra telefonbog: Vælg et telefonnummer 

fra Telefonbog.

Indtast nummer: Indtast et telefonnummer.

Tilføj fra gruppe: Vælg en gruppe fra 

Telefonbog.

Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge 

Tilføj modtager og gentage dette trin.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Send for at 

sende beskeden.

Funktioner under oprettelse af en SMS

Tryk på More på skærmen for at få adgang til 

følgende funktioner:

- Vælg: Bekræft eller vælg det aktuelt markerede 

objekt.

- Send besked: Gå til modtagerfeltet.

- Gem som kladde: Gem beskeden i mappen 

Kladder.

- Indsæt objekt: Indsæt en skabelon, nummeret 

på en kontaktperson eller et bogmærke.

- Symboltilstand eller Taltilstand: Skift til 

symbol- eller taltilstand.

- T9-tilstand: Slå T9-tilstand til og fra. Hvis T9-

tilstand er aktiveret, er Tilføj ord og Mine ord til 

rådighed.

- Sprog: Skift sprog.
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Multimediemeddelelse

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, 

der leverer beskeder med en kombination af tekst, 

billeder og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon 

til e-mail.

Sådan opretter og sender du en MMS

> Vælg feltet Emne.

> Indtast beskedens emne, og vælg Udført på 

skærmen, eller vælg More på skærmen, og vælg 

Udført.

> Vælg feltet Billede eller video, og tilføj et 

billede eller et videoklip.

Bemærk! 

- Den maksimale størrelse for en MMS-besked 

afhænger af din tjenesteudbyder.

- DRM-systemet (Digital Rights Management) og 

filtypen bestemmer, hvilke filer der kan 

videresendes.

> Vælg feltet Lyd → en objektkategori og tilføj et 

lydklip.

> Vælg feltet Besked.

> Indtast beskedens tekst, og vælg Udført på 

skærmen, eller vælg More på skærmen, og vælg 

Udført.

> Vælg Vedhæft fil(er) → en beskedkategori → 

det objekt, der skal tilføjes. Gentag dette trin for 

at vedhæfte flere objekter.

> Når du er færdig, skal du trykke på More på 

skærmen og vælge Send.

> Tilføj et modtagernummer eller en e-mail-

adresse via følgende funktioner:

Tilføj fra telefonbog: Vælg et telefonnummer 

eller en e-mail-adresse fra Telefonbog.

Indtast nummer: Indtast et telefonnummer.

Indsæt e-mail: Indtast en e-mail-adresse.

Tilføj fra gruppe: Vælg en gruppe fra 

Telefonbog.

Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge 

Tilføj modtager og gentage dette trin.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Send for at 

sende beskeden.

Funktioner under oprettelse af en MMS

Tryk på More på skærmen for at få adgang til 

følgende funktioner (nogle funktioner afhænger af 

det valgte felt).

- Tilføj emne eller Tilføj besked: Tilføj et emne 

eller tekst.

- Tilføj billede eller video eller Tilføj lyd: Tilføj 

en mediefil, der er gemt i telefonens 

hukommelse.

- Vedhæft: Vedhæft et visitkort eller kalenderdata 

i dataformat eller en fil, der er gemt i mappen 

Andre filer.

- Send: Gå til modtagerfeltet.

- Eksempel: Få vist beskeden, som den kommer til 

at se ud på modtagerens telefon.

- Gem som kladde: Gem beskeden i mappen 

Kladder.

- Rediger emne eller Rediger besked: Rediger 

emnet eller teksten.

- Slet emne eller Slet besked: Slet emnet eller 

teksten.

- Skift billede, Skift video eller Skift lyd: Erstat 

et tilføjet objekt.

- Slet billede, Slet video eller Slet lyd: Fjern et 

tilføjet objekt.

- Tilføj side: Føj sider til beskeden. Du kan gå til de 

enkelte sider ved at trykke på højre og venstre pil 

på skærmen.

- Slet side: Slet en side.

- Sidevarighed: Skift varighed for sidevisning.

- Gå til næste side eller Gå til forrige side: Gå til 

næste eller forrige side.

- Vis fil: Vis vedhæftede filer.

- Skift vedhæftet fil: Erstat et vedhæftet objekt.

- Fjern vedhæftet fil: Fjern et vedhæftet objekt.

- Fjern alle vedhæftede filer: Fjern alle 

vedhæftede objekter.

E-mail

Du kan sende e-mails, der indeholder tekst, billeder 

og lyd. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og 

oprette en e-mail-konto og profil for at kunne 

bruge denne funktion. s. 34

Sådan opretter og sender du en e-mail

> Vælg feltet Emne.

> Indtast e-mailens emne, og vælg Udført på 

skærmen, eller vælg More på skærmen, og vælg 

Udført.

> Vælg feltet Besked.

> Indtast e-mailens tekst, og vælg Udført på 

skærmen, eller vælg More på skærmen, og vælg 

Udført.

> Vælg Vedhæft fil(er) → en objekttype.

> Vælg de objekter, der skal tilføjes, og vælg OK. 

Der vises en markering.

Bemærk! DRM-systemet (Digital Rights 

Management) og filtypen bestemmer, hvilke filer 

der kan videresendes.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Vedhæft 
markerede.

> Når du er færdig, skal du trykke på More på 

skærmen og vælge Send.

> Tilføj en e-mail-adresse ved at vælge følgende:

Tilføj fra telefonbog: Vælg en e-mail-adresse i 

Telefonbog.

Indtast e-mail: Indtast en e-mail-adresse.

Tilføj fra gruppe: Vælg en gruppe fra 

Telefonbog.

Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge 

Tilføj modtager og gentage dette trin.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Send for at 

sende e-mailen.
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Funktioner under oprettelse af en e-mail

Tryk på More for at få adgang til følgende 

funktioner:

- Tilføj emne eller Tilføj besked: Føj et emne eller 

tekst til e-mailen.

- Rediger emne eller Rediger besked: Rediger 

e-mailens emne eller tekst.

- Vedhæft fil(er): Vedhæft følgende objekter:

Billeder, Lyde eller Videoklip: Tilføj billeder, lyde 

eller videoklip.

Visitkort: Tilføj visitkort som vedhæftet fil i 

dataformat.

Aftale/Mærkedag/Notater eller Opgaver: 
Tilføj kalenderdata i dataformat.

Andre filer: tilføj filer, der er gemt i mappen 

Andre filer.

- Vis: Åbn den valgte vedhæftede fil.

- Send: Gå til modtagerfeltet.

- Skift vedhæftet fil: Skift den valgte vedhæftede 

fil.

- Fjern vedhæftet fil: Slet den valgte vedhæftede 

fil.

- Fjern alle vedhæftede filer: Slet alle 

vedhæftede filer fra beskeden.

- Gem som kladde: Gem beskeden i mappen 

Kladder.

Indbakke 

Brug denne menu til at få adgang til alle indgående 

beskeder undtagen e-mails.

Følgende ikoner angiver de forskellige beskedtyper 

på listen over beskeder: 

Bemærk!

- DRM-systemet (Digital Rights Management) 

begrænser videresendelse af nogle beskeder med 

webindhold. Dette vises med .

- Et ! ved siden af en besked betyder, at beskeden 

har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at 

beskeden har lav prioritet.

Sådan får du vist en besked

Rul til den ønskede besked i Indbakke, og vælg OK.

Sådan bruger du beskedfunktioner

Tryk på More på skærmen, når du får vist en 

besked, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-beskeder

- Besvar: Send et svar til afsenderen. 

- Videresend: Send beskeden videre til andre.

- Kopier detaljer: Træk URL'er, e-mail-adresser og 

telefonnumre ud af beskeden.

- Slet: Slet beskeden.

- Tilføj til ny kontaktperson: Gem afsenderens 

nummer i Telefonbog.

- Tilføj til eksisterende kontaktperson: Gem 

afsenderens nummer i en eksisterende 

registrering i Telefonbog.

- Gem i arkiv: Gem beskeden i mappen Gemte 
beskeder.

MMS-beskeder

- Hent: (For MMS-servicebesked) henter beskeden 

fra serveren.

- Besvar: Send et svar til afsenderen.

- Videresend: Send beskeden videre til andre. 

- Slet: Slet beskeden.

- Kopier detaljer: Træk URL'er, e-mail-adresser og 

telefonnumre ud af beskeden.

- Kopier medie: Gem medieindhold fra beskeden 

i telefonens hukommelse.

- Tilføj til ny kontaktperson: Gem afsenderens 

nummer i Telefonbog.

- Tilføj til eksisterende kontaktperson: Gem 

afsenderens nummer i en eksisterende 

registrering i Telefonbog.

SMS

MMS eller leveringsrapport for sendte 

beskeder

MMS-servicebesked 

( : er ved at blive hentet, 

 : kunne ikke hentes)

Tjenestebeskeder fra webservere

Konfigurationsbeskeder med 

netværksparametre fra din tjenesteudbyder

Broadcast-beskeder fra din tjenesteudbyder
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Konfigurationsbeskeder

- Installer: Anvend den konfiguration, der er 

angivet i beskeden, på din telefon.

- Slet: Slet beskeden.

Tjenestebeskeder

- Gå til URL-adresse: Opret forbindelse til den 

URL, der er angivet i beskeden.

- Slet: Slet beskeden.

- Kopier detaljer: Træk URL'er, e-mail-adresser og 

telefonnumre ud af beskeden.

Broadcast-beskeder

- Gem: Gem beskeden i telefonens hukommelse.

- Kopier detaljer: Træk URL'er, e-mail-adresser og 

telefonnumre ud af beskeden.

- Slet: Slet beskeden.

Leveringsrapport

- Ring til afsender: Ring til afsenderen.

- Slet: Slet rapporten.

- Tilføj til ny kontaktperson: Gem afsenderens 

nummer i Telefonbog.

- Tilføj til eksisterende kontaktperson: Gem 

afsenderens nummer i en eksisterende 

registrering i Telefonbog.

E-mail-indbakke

Brug denne menu til at få adgang til indgående e-

mails.

Sådan får du vist en e-mail

> Vælg en e-mail-konto.

> Tryk på OK, når Søg efter ny e-mail vises, eller 

vælg More på skærmen, og vælg Søg efter ny 
e-mail.

Telefonen søger efter nye e-mails og downloader 

indgående e-mails. 

Følgende ikoner angiver status for e-mail på 

listen: 

Bemærk! Et ! ved siden af en besked betyder, at 

beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon 

betyder, at beskeden har lav prioritet.

> Rul til en e-mail eller et brevhoved, og vælg 

SEND.

> Hvis e-mailen har mere end én side, skal du dreje 

på hjulet for at rulle gennem siderne.

> Vælg en vedhæftet fil for at få den vist eller 

afspillet.

Sådan bruges e-mail-funktioner

Tryk på More, når en e-mail eller et brevhoved 

vises, for at få adgang til følgende funktioner: 

- Hent: (For brevhoveder) henter e-mail-teksten fra 

serveren.

- Besvar: Send et svar.

- Videresend: Sender e-mailen videre til andre.

- Tilføj til ny kontaktperson: Gem afsenderens 

nummer i Telefonbog.

- Tilføj til eksisterende kontaktperson: Gem 

afsenderens nummer i en eksisterende 

registrering i Telefonbog.

- Slet: Slet den valgte e-mail.

- Kopier detaljer: Træk URL'er, e-mail-adresser og 

telefonnumre ud af e-mailen.

- Udtræk filer: Gem medieindhold fra e-mailen i 

telefonens hukommelse.

- Detaljer: Få vist egenskaber for e-mailen.

Kladder

Brug denne menu til at åbne beskeder, som du har 

gemt til senere afsendelse.

Vælg en besked for at åbne den. Meddelelsen 

åbnes i redigeringstilstand.

Tryk på More på listen over beskeder på skærmen 

for at få adgang til følgende funktioner:

- Rediger: Rediger og send beskeden.

- Send: Send beskeden.

- Slet: Slet den valgte besked.

- Slet alle: Slet alle beskeder.

- Gem i arkiv: Gem beskeden i mappen Gemte 
beskeder.

- Detaljer: Få vist egenskaber for e-mailen.

Hentet fra serveren

Hentes

Kunne ikke hentes
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Udbakke

Brug denne menu til at åbne beskeder, som 

telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Vælg en besked for at åbne den.

Tryk på More på skærmen, når du får vist en 

besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- Afspil: Afspil beskeden.

- Send igen: Send beskeden igen.

- Rediger: Rediger og send beskeden.

- Slet: Slet beskeden.

- Gem i arkiv: Gem beskeden i mappen Gemte 
beskeder.

Sendt

Brug denne menu til at åbne beskeder, der er sendt 

korrekt.

Vælg en besked for at åbne den.

Tryk på More på skærmen, når du får vist en 

besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- Videresend: Send beskeden videre til andre.

- Slet: Slet beskeden.

- Gem i arkiv: Gem beskeden i mappen Gemte 
beskeder.

Skabeloner

Brug denne menu til at oprette og bruge 

skabeloner for ofte brugte beskeder eller 

sætninger.

Sådan opretter du en skabelon

> Vælg Opret.

> Indtast en besked, og vælg Gem skabelon på 

skærmen.

Sådan bruger du skabelonindstillinger

Tryk på More på listen over skabeloner på 

skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- Rediger: Rediger den valgte skabelon.

- Send besked: Send en ny SMS ved hjælp af en 

skabelon.

- Opret ny: Opret en ny skabelon.

- Slet: Slet den valgte skabelon.

- Slet alle: Slet alle skabeloner.
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Gemte beskeder

I denne beskedmappe gemmes de SMS'er, som du 

ikke vil have slettet på telefonen. Du kan kopiere 

beskeder til denne mappe med funktionen Gem i 
arkiv i de andre beskedmapper.

Indstillinger

Brug denne menu til at vælge forskellige funktioner 

til brug af beskedsystemet.

Tekstmeddelelse

Du kan ændre standard SMS-indstillinger.

- Indstillinger x (hvor x er nummeret på 

indstillingsgruppen): Indstil egenskaberne for den 

enkelte profil. Tryk på More på skærmen, og 

vælg Rediger for at få adgang til følgende 

funktioner:

Nummer til central: Gem eller skift nummeret 

på SMS-serveren.

Udløb: Angiv, hvor længe dine beskeder skal 

gemmes på SMS-serveren.

Standardtype: Angiv en standard beskedtype. 

Netværket konverterer beskeden til det valgte 

format.

Navn: Indtast et profilnavn.

- Afsendelsesindstillinger: Konfigurer følgende 

funktioner for afsendelse af SMS-beskeder:

Svarsti: Gør det muligt for modtageren at sende 

dig et svar via beskedserveren.

Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende 

en kvittering, når din besked er leveret.

Valg af netværk: Vælg Kun CS (GSM) eller PS 
foretrækkes (GPRS), afhængigt af dit netværk.

Behold kopi: Gem en kopi af sendte beskeder i 

mappen Sendt.

Tegnunderstøttelse: Vælg en 

tegnkodningstype. Hvis du vælger Automatisk, 

skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-

alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-

tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det 

maksimale antal tegn i en besked til omkring det 

halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger 

telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Multimediemeddelelse

Du kan ændre standard MMS-indstillinger.

- Afsendelsesindstillinger: Konfigurer følgende 

funktioner for afsendelse af MMS-beskeder:

Prioritet: Angiv en prioritet for dine beskeder.

Gyldighedsperiode: Angiv, hvor længe dine 

beskeder skal gemmes på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: Angiv, hvor længe 

telefonen skal vente, før den sender dine 

beskeder.

Skjul adresse: Skjul din adresse på modtagerens 

telefon.

Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende 

en kvittering, når din besked er leveret.

Læsningsrapport: Angiv, om telefonen skal 

anmode om en læsebekræftelse.

Behold kopi: Gem en kopi af sendte beskeder i 

mappen Sendt.

- Modtagelsesindstillinger: Konfigurer følgende 

funktioner for modtagelse af en MMS:

Hjemmenetværk: Angiv, om din telefon 

automatisk skal modtage nye beskeder, når du 

befinder dig inden for dit eget net.

Roamingnetværk: Angiv, om telefonen 

automatisk skal modtage nye beskeder under 

roaming på et fremmed net.

Modtagelse inden for dit eget net eller i udlandet 

giver adgang til følgende funktioner:

- Manuel: Telefonen viser servicebeskeder. Brug 

funktionen Hent til at hente nye beskeder 

manuelt.

- Begrænset tilstand: (Kun roaming) telefonen 

modtager først beskeder fra serveren. Når du 

forsøger at hente nye beskeder, oplyser 

telefonen dig om ekstra gebyrer.

- Hent automatisk: Telefonen henter 

automatisk beskeder fra serveren.

Leveringsrapport: Indstil netværket til at 

informere afsenderen, når en ny besked er leveret 

til dig.

Læsningsrapport: Angiv, om telefonen skal 

sende en læsebekræftelse.

Anonym afvisning: Afvis beskeder fra anonyme 

afsendere.
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- MMS-profiler: Vælg en forbindelsesprofil, der 

skal bruges til MMS.

Bemærk! Du kan redigere en profil i menuen 

Forbindelsesindstillinger. s. 54

- Beskedklasse: Konfigurer indstillingerne for 

oprettelse af MMS-beskeder:

Beskedklasse: Vælg indholdstype eller størrelse 

for den besked, som du vil sende.

- Kun tekst: Du kan tilføje tekst på op til 30 KB.

- Billede i reduceret tilstand: Du kan tilføje 

alle objekttyper, undtagen video, på op til 30 

KB.

- Billede i fuld tilstand: Du kan tilføje alle 

objekttyper, undtagen video, på op til 100 KB.

- Video i reduceret tilstand: Du kan tilføje alle 

objekttyper på op til 100 KB.

- Video i fuld tilstand: Du kan tilføje alle 

objekttyper på op til 300 KB.

Oprettelsestilstand: Vælg en MMS-

oprettelsestilstand.

- Fri: Du kan oprette en besked med alle former 

for indhold og i alle størrelser.

- Begrænset tilstand: Du kan oprette en 

besked med den type indhold og størrelse, der 

er angivet som standard.

- Advarsel: Du kan oprette beskeder med alle 

slags indhold og i alle størrelser, men telefonen 

gør dig opmærksom på, når indhold og 

størrelse overskrider grænserne.

E-mail

Du kan konfigurere standard e-mail-indstillinger.

Bemærk! Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-

profilen under afsendelse eller hentning af e-mail.

- Afsendelsesindstillinger: Konfigurer følgende 

indstillinger for afsendelse af e-mail:

Fra: Angiv afsenderens navn.

Afsendelseskonto: Vælg en standard e-mail-

konto.

Prioritet: Vælg en prioritet for e-mails.

Behold kopi: Send kopier af dine e-mails til din 

e-mail-konto.

Send bekræftelse: Indstil netværket til at sende 

en kvittering, når dine e-mails er leveret.

Svar ved læsning: Send en anmodning om 

kvittering for læsning sammen med dine e-mails.

Tilføj mit visitkort: Gør det muligt at føje dine 

kontaktoplysninger til e-mails. Du skal oprette et 

visitkort. s. 44

Tilføj signatur: Føj dit navn, telefonnummer 

eller et notat til din e-mail.

Add signature: Indtast navn og telefonnummer.

- Modtagelsesindstillinger: Konfigurer følgende 

funktioner for modtagelse af en e-mail:

Modtagelsesindstillinger: Angiv, om telefonen 

skal hente hele e-mailen eller kun brevhoveder.

Afvis hvis over: Angiv den maksimale størrelse 

for indgående e-mails. 

Kontrolinterval: Angiv, hvor ofte telefonen skal 

hente nye indgående e-mails fra serveren. Hvis 

denne funktion er indstillet til Brug ikke, kan du 

bruge funktionen Søg efter ny e-mail til at 

hente e-mails manuelt.

Svar ved læsning: Angiv, om telefonen skal 

sende en læsebekræftelse. Når denne funktion er 

indstillet til Til, beder telefonen dig om at sende 

et læsesvar til afsenderen.

Bloker adresse: Angiv de e-mail-adresser, der 

skal afvises, og slå blokering af e-mail til og fra. 

Bloker emne: Angiv de emner, der skal afvises, 

og slå blokering af e-mail til og fra.

- E-mail-profiler: Vælg en forbindelsesprofil, der 

skal bruges til e-mails.

Bemærk! Du kan redigere en profil i menuen 

Forbindelsesindstillinger. s. 54

- E-mail-konti: Vælg den konto, der skal bruges, 

eller opret en e-mail-konto. Tryk på More på 

skærmen, og vælg Rediger for at få adgang til 

følgende egenskaber for hver konto:

Kontonavn: Indtast et navn for den valgte 

konto.

SMTP-server: Indtast IP-adressen eller 

værtsnavnet på den udgående e-mail-server.

SMTP-port: Indtast nummeret på SMTP-porten.

Brug SSL: Aktiver SSL-protokollen (Secured 

Sockets Layer) for den udgående e-mail-server.

Hentningsservertype: Vælg en protokol for den 

indgående e-mail-server. De øvrige funktioner 

afhænger af protokoltypens indstilling.

Hentningsserver: Indtast IP-adressen eller 

værtsnavnet på POP3- eller IMAP4-serveren.

Retrieve port: Angiv nummeret på POP3- eller 

IMP4-porten.

Brug SSL: Aktiver SSL-protokollen (Secured 

Sockets Layer) for den indgående e-mail-server.

Modtagelsesindstillinger: (Kun IMAP4-

protokol) angiv, om telefonen skal hente 

beskeder med vedhæftede filer.

Hent antal: (Kun IMAP4-protokol) angiv, hvor 

mange e-mail-brevhoveder telefonen skal hente 

fra serveren ad gangen.

Behold kopi: Gem en kopi af e-mails på serveren 

efter hentning.

Min adresse: Angiv din e-mail-adresse.

Brugernavn: Indtast POP3- eller IMAP4-

brugernavnet.

Adgangskode: Indtast POP3- eller IMAP4-

adgangskoden.

POP3/IMAP4 før SMTP: Opret forbindelse til 

POP3- eller IMAP4-serveren for godkendelse, før 

der sendes e-mail via SMTP-serveren.

SMTP-brugergodkendelse: Aktiver SMTP-

godkendelse, hvilket kræver, at brugeren logger 

på før afsendelse af e-mail.

Same as POP3/IMAP4: Angiv, om SMTP-

serveren skal bruge samme parametre som POP3- 

og IMAP4-serveren.

Brugernavn: Indtast SMTP-brugernavnet.

Adgangskode: Indtast SMTP-adgangskoden.
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Tjenestebesked

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af 

tjenestebeskeder fra internetserveren.

- Modtag: Angiv, hvordan telefonen skal modtage 

tjenestebeskeder.

- Tjenestecentral: Indtast adressen på den server, 

som du vil modtage tjenestebeskeder fra, når 

funktionen Modtag er indstillet til Valgfrit.

Gruppebesked

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af 

broadcast-beskeder.

- Modtag: Vælg modtagelse af broadcast-

beskeder.

- Kanalliste: Angiv den kanal, som du vil modtage 

broadcast-beskeder fra. Yderligere oplysninger 

fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- Sprog: Vælg det foretrukne sprog, som 

broadcast-beskeder skal vises på.

Hukommelsesstatus

Brug denne menu til at få vist den maksimalt 

tilgængelige hukommelse og tilgængelig 

hukommelse for hver beskedtype.
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Telefonens WAP-browser (Wireless 
Application Protocol) gør det muligt at få 
adgang til internettet. Du kan bruge 
browseren til at få adgang til og 
downloade de seneste oplysninger og et 
stort udvalg af medieindhold.

I inaktiv tilstand: Tryk på OK, og vælg 
Browser for at få adgang til denne 
menu.

Bemærk! For adgang til og brug af WAP-
browseren skal du oprette en 
tilslutningsprofil på telefonen. Opsæt og 
vælg en tilslutningsprofil vha. menuerne 
Forbindelsesprofiler og Streaming-
profiler. s. 38
Browser
Hjem

Brug denne menu til at oprette forbindelse til nettet 

og indlæse internetudbyderens hjemmeside.

Sådan navigerer du på internettet

- Brug hjulet eller berøringsskærmen til at rulle 

gennem punkter i browseren. Brug 

berøringsskærmen til at skifte mellem hyperlinks.

- Tryk på OK for at vælge et punkt i browseren.

- Tryk på TILBAGE for at skifte til den forrige side.

- Tryk på AFSLUT for at lukke browseren.

Sådan bruger du browserens funktioner

På en vilkårlig webside: Tryk på More på skærmen 

for at få adgang til følgende funktioner:

- Åbn: Åbn den webside, som linket henviser til.

- Frem: Gå en side frem (hvis muligt i browserens 

oversigt).

- Tilbage: Gå en side tilbage (hvis muligt i 

browserens oversigt).

- Opdater: Opdater oplysningerne på den aktuelle 

side.

- Sidestørrelse: Skift den skrifttype, der vises i 

browseren.

- Hjem: Vend tilbage til startsiden.

- Føj til Bogmærker: Tilføj et nyt bogmærke for 

den aktuelle webside.

- Vis bogmærker: Vis listen over bogmærker.

- Angiv URL-adresse: Indtast en URL-adresse 

manuelt.

- Send URL-adresse via SMS: Send URL-adressen 

på den aktuelle webside via SMS.

- Gem: Gem et valgt billede eller den aktuelle 

webside.

- Gemte sider: Åbn listen over de sider, som du 

gemte, da du var online.

- Oversigt: Åbn listen over de websider, som du 

har åbnet for nylig.

- Avanceret: Slet cachen eller cookies, eller skift 

browserens visningsindstillinger.

- Detaljer: Åbn detaljer for den aktuelle webside.

Angiv URL-adresse

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en 

webside og åbne den.

Indtast URL-adressen på det websted, som du vil 

åbne, og vælg Gå til på skærmen.
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Bogmærker

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du 

hurtigt kan få adgang til websteder.

Sådan tilføjer du et bogmærke

> Tryk på More på skærmen, og vælg Opret.

> Vælg Titel.

> Indtast et navn for bogmærket, og vælg Udført 
på skærmen.

> Vælg URL-....

> Indtast en URL-adresse, og vælg Udført på 

skærmen.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem.

Sådan åbnes et bogmærke

Vælg et bogmærke. Telefonen opretter forbindelse 

til netværket og går til den webside, som 

bogmærket henviser til.

Sådan bruger du bogmærkefunktioner

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på More 

på skærmen for at få adgang til følgende 

funktioner:

- Åbn: Åbn den webside, som bogmærket 

henviser til.

- Rediger bogmærke: Rediger bogmærkets URL-

adresse og navn.

- Opret: Tilføj et nyt bogmærke.

- Send URL-adresse via SMS: Send den URL, som 

bogmærket henviser til, via SMS.

- Slet: Slet det valgte bogmærke.

- Slet alle: Slet alle bogmærker.

- Detaljer: Åbn detaljer for det valgte bogmærke.

Gemte sider

Brug denne menu til at åbne listen over de sider, 

som du gemte, da du var online. 

Vælg et sidenavn på listen for at få vist den 

tilknyttede webside offline. 

Tryk på More på listen over gemte sider på 

skærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- Vis: Åbn den valgte webside.

- Omdøb: Skift navnet på den valgte webside.

- Slet: Slet den valgte webside.

- Slet alle: Slet alle websider.

Oversigt

Brug denne menu til at åbne listen over de seneste 

sider, som du har åbnet.

Vælg en side på listen for at få adgang til den 

tilknyttede webside.

Tryk på More på oversigten på skærmen for at få 

adgang til følgende funktioner:

- Åbn: Åbn den valgte webside.

- Slet: Slet den valgte webside.

- Slet alle: Slet alle websider.
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Avanceret

Brug denne menu til at slette cachen, slette cookies 

eller skifte indstillinger for browservisning.

- Ryd cache: Slet cachen. Cachen er en midlertidig 

hukommelse, der gemmer de senest besøgte 

websider.

- Slet cookies: Slet cookies. Cookies er personlige 

oplysninger, der sendes til en webserver, når du 

browser på internettet.

- Indstillinger for cookies: Angiv, om cookies skal 

gemmes eller ej. Hvis du vælger Anmod, beder 

telefonen dig om at gemme den aktuelle sides 

cookies. 

- Præferencer: Skift indstillinger for 

browservisning og lyd.

- Om browseren: adgang til copyrightoplysninger 

om browseren.

Forbindelsesprofiler

Brug denne menu til at vælge den 

forbindelsesprofil, der skal give adgang til 

internettet.

Bemærk! Du kan oprette eller redigere en profil ved 

hjælp af menuen Forbindelsesindstillinger. s. 54

Streaming-profiler

Brug denne menu til at vælge den 

forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette 

forbindelse til en streamingserver.

Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne 

menu vises.

Bemærk! Du kan oprette eller redigere en profil ved 

hjælp af menuen Forbindelsesindstillinger. s. 54
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Brug funktionen Planlægning til at 
planlægge tilbagevendende møder og 
aktiviteter og administrere din personlige 
kalender.

Tryk på OK i inaktiv tilstand, og vælg 
Planlægning for at åbne denne menu.
Planlægning
Kalender

Brug denne menu til at holde styr på din tidsplan. 

Sådan vælger du en dag i kalenderen

Når du vælger Kalender, vises kalenderen med den 

aktuelle dag markeret.

- Drej hjulet med uret eller mod uret for at gå fra 

dag til dag.

- Tryk på den venstre eller højre pil nederst på 

skærmen for at gå fra måned til måned.

Sådan tilføjer du en aftale

> Rul til en dato i kalenderen, og vælg More på 

skærmen.

> Vælg Opret → Aftale.

> Indtast oplysninger eller skift indstillinger:

- Emne: Indtast et emne for aftalen.

- Detaljer: Indtast oplysninger om aftalen.

- Sted: Indtast oplysninger om, hvor den 

planlagte aftale finder sted. 

- Startdato og Starttidspunkt: Indtast 

startdato og -tidspunkt.

- Slutdato og Sluttidspunkt: Indtast slutdato 

og -tidspunkt.

- Alarm: Vælg, hvor længe før aftalen, alarmen 

skal aktiveres. Vælg Fra, hvis du ikke ønsker en 

alarm for aftalen.

- Gentag: Indstil en gentagelse for aftalen. 

Vælg Fra, hvis aftalen ikke skal gentages.

- Udløbsdato: Rediger indstillingen for udløb.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem for at 

gemme aftalen.

Sådan tilføjer du en mærkedag

> Rul til en dato i kalenderen, og vælg More på 

skærmen.

> Vælg Opret → Mærkedag.

> Indtast oplysninger eller skift indstillinger:

- Anledning: Indtast oplysninger om 

mærkedagen.

- Dato: Indtast datoen.

- Alarm: Vælg, hvor længe før mærkedagen, 

alarmen skal aktiveres. Vælg Fra, hvis du ikke 

ønsker en alarm for mærkedagen.

- Alarmtidspunkt: Hvis funktionen Alarm er 

valgt, skal du indtaste et tidspunkt for 

aktivering af alarmen.

- Gentag hvert år: Indstil telefonen til at minde 

dig om mærkedagen hvert år.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem for at 

gemme mærkedagen.

Sådan får du vist en aktivitet

> Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens 

aktiviteter. 

> Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.

Tryk på More på skærmen, når du får vist en 

aktivitet, for at få adgang til følgende funktioner:

- Aftaler eller Mærkedage: Få vist alle aftale- og 

mærkedageaktiviteter, der er gemt i kalenderen.

- Rediger: Rediger aktiviteten.

- Send via: Send aktiviteten via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Slet: Slet en aktivitet.
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Sådan bruger du kalenderfunktioner

Tryk på More på skærmen i kalenderen for at få 

adgang til følgende funktioner:

- Vis: Åbn den valgte dato.

- Opret: Tilføj en ny aktivitet.

- Ugevisning: Skift til ugevisning.

- Dagsvisning: Skift til dagsvisning.

- Gå til dato: Gå til den bestemte dato, som du 

har indtastet.

- Slet: Slet alle aktiviteter, der er gemt for den 

valgte dag.

- Slet måned: Slet alle aktiviteter, der er gemt for 

den valgte måned.

- Slet interval: Slet aktiviteter for en bestemt 

periode.

- Hukommelsesstatus: Få vist 

hukommelsesoplysninger for kalenderen. 

Sådan får du vist aktiviteter i en anden 

tilstand

Kalenderen vises som standard i Månedsvisning. Du 

kan skifte kalendervisning til Dagsvisning eller 

Ugevisning. Tryk på More på skærmen, og vælg 

Ugevisning eller Dagsvisning.

Dagsvisning

Du kan få vist planlagte aktiviteter for den valgte 

dag. Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.

Ugevisning

Du kan få vist planlagte aktiviteter for den valgte 

uge. De blå celler på timeplanen angiver de 

aktiviteter, der er planlagt for ugen. Vælg den dag, 

der indeholder den ønskede aktivitet.

Aftaler

Denne menu viser de aftaler, som du har oprettet i 

kalenderen.

Mærkedage

Brug denne menu til at få vist de mærkedage, som 

du har oprettet i kalenderen.

Mistede alarmer

Hvis du ikke har bekræftet en alarm for en planlagt 

aktivitet, gemmer telefonen den ubesvarede alarm, 

indtil du bekræfter den.
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Biblioteket indeholder billeder, videoklip, 
lyde og dokumentfiler. Du kan åbne 
filerne på telefonen og slette dem i 
telefonens hukommelse.

Tryk på OK i inaktiv tilstand, og vælg 
Bibliotek for at åbne denne menu.

Bemærk! Du kan indstille, om andre 
Bluetooth-enheder skal have adgang til 
mapperne i Bibliotek. Rul til en mappe på 
skærmen Bibliotek. Tryk på More på 
skærmen, og vælg Skjul fra Bluetooth. 
Hvis du vil dele mappen med andre 
Bluetooth-enheder, skal du trykke på 
More på skærmen og vælge Synlig for 
Bluetooth.
Bibliotek
Billeder

Denne menu indeholder de billeder, som du har 

downloadet fra internettet eller en pc, eller som du 

har hentet fra beskeder eller via Bluetooth.

Sådan får du vist et billede

> Vælg en billedmappe.

> Vælg det ønskede billede.

> Drej hjulet med uret eller mod uret for at få vist 

andre billeder.

Sådan får du vist et diasshow

Du kan få dine billeder vist som et diasshow – en 

fortløbende præsentation af hvert billede i den 

aktuelle mappe.

> Vælg en billedmappe.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Diasshow. 

Diasshowet begynder.

> Tryk på TILBAGE for at stoppe diasshowet.

Sådan bruger du billedfunktioner

Tryk på More på listen over miniaturebilleder for at 

få adgang til følgende funktioner:

- Vis: Åbn det valgte billede.

- Send via: Send filen via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Indstil som id på den person, der ringer op: 

Indstil billedet som opkalderbillede for en 

registrering i Telefonbog.

- Slet: Slet filen.

- Slet alle: Slet alle filer.

- Flyt: Flyt filen til en anden billedmappe.

- Omdøb: Giv filen et andet navn.

- Diasshow: Få vist alle billeder i den aktuelle 

mappe som et diasshow.

- Beskyt fil eller Fjern beskyttelse af fil: Lås filen 

mod sletning, flytning og omdøbning, eller lås 

filen op.

- Detaljer: Få vist egenskaber for filen.

Lyde

Denne menu indeholder de talenotater, som du har 

optaget, og de lydklip, som du har downloadet fra 

internettet eller en pc, eller som du har modtaget i 

beskeder eller via Bluetooth.

Sådan afspiller du en lyd

> Vælg en lydmappe. 

> Vælg den ønskede lyd. Filen afspilles.

Hvis du vil afspille et talenotat, som du har 

optaget, se Talenotat. s. 48

Sådan bruger du lydfunktioner

Tryk på More på listen over lyde for at få adgang til 

følgende funktioner:

- Afspil: Afspil den valgte fil.

- Send via: Send filen via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Slet: Slet filen.

- Slet alle: Slet alle filer.

- Flyt: Flyt filen til en anden lydmappe.

- Omdøb: Giv filen et andet navn.

- Beskyt fil eller Fjern beskyttelse af fil: Lås filen 

mod sletning, flytning og omdøbning, eller lås 

filen op.

- Detaljer: Få vist egenskaber for filen.
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Videoer

Denne menu indeholder de videofiler, som du har 

downloadet fra internettet eller en pc, eller som du 

har hentet fra beskeder eller via Bluetooth.

Sådan afspiller du en videofil

> Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren.

> Vælg den ønskede videofil.

Under afspilning:

- Tryk på OK for at standse og fortsætte 

afspilningen.

- Tryk på den venstre pil på skærmen, og hold den 

nede for at gå tilbage i en fil.

- Tryk på den højre pil på skærmen, og hold den 

nede for at gå frem i en fil.

- Brug hjulet til at regulere lydstyrken.

- Tryk på TILBAGE for at stoppe afspilningen.

Sådan bruger du videofunktioner

Tryk på More på listen over videofiler for at få 

adgang til følgende funktioner:

- Afspil: Afspil filen.

- Send via: Send filen via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Slet: Slet filen.

- Slet alle: Slet alle filer.

- Omdøb: Giv filen et andet navn.

- Beskyt fil eller Fjern beskyttelse af fil: Lås filen 

mod sletning og omdøbning, eller lås filen op.

- Detaljer: Få vist egenskaber for filen.

Andre filer

Brug denne menu til at få adgang til alle andre filer 

end billed-, video-, musik- og lydfiler. Telefonen 

indeholder Picsel File Viewer, der gør det muligt at 

få vist forskellige dokumentfiler. De tilgængelige 

filformater er doc, xls, ppt, pdf og txt.

Sådan får du vist et dokument

Vælg en fil. Picsel File Viewer starter, og 

dokumentet åbnes. Brug hjulet til at rulle gennem 

siderne i en fil.

Bemærk!

- Nogle filer åbnes muligvis ikke korrekt, dette 

afhænger af filstørrelsen og den ledige 

hukommelse i Picsel File Viewer.

- Hvis en fil indeholder sprog, der ikke understøttes 

af Picsel File Viewer, vises indholdet ikke korrekt.

Tryk på More på skærmen, når du får vist en fil, for 

at få adgang til følgende funktioner:

- Zoom: Skift til zoomtilstand. Drej hjulet for at 

zoome ind og ud. Tryk på OK for at vende tilbage 

til normal visning.

- Tilpas til: Tilpas dokumentet efter sidens 

størrelse, skærmens bredde eller højde.

- Gå til: Gå til en anden side i dokumentet.

- Roter: Roter dokumentet.

Sådan bruger du dokumentfunktioner

Tryk på More på skærmen, når listen over 

dokumenter vises, for at få adgang til følgende 

funktioner:

- Vis: Åbn filen.

- Send via: Send filen via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Slet: Slet filen.

- Slet alle: Slet alle filer.

- Omdøb: Giv filen et andet navn.

- Beskyt fil eller Fjern beskyttelse af fil: Lås filen 

mod sletning og omdøbning, eller lås filen op.

- Detaljer: Få vist egenskaber for filen.

Hukommelsesstatus

Du kan få vist den samlede mængde hukommelse 

til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges.
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Du kan gemme telefonnumre i 
telefonens hukommelse og på SIM-
kortet. Selvom SIM-kortet og telefonens 
hukommelse er adskilt rent fysisk, 
fungerer de som én enhed, der kaldes 
Telefonbog.

Tryk på OK i inaktiv tilstand, og vælg 
Telefonbog for at åbne denne menu.
Telefonbog
Kontaktpersoner

Brug denne menu til at søge efter 

kontaktoplysninger i telefonbogen.

Sådan finder du en kontaktperson

> Brug hjulet til at rulle for at finde det første tegn 

i det navn, som du vil finde, og vælg OK.

> Rul til kontaktpersonen.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Vis for at få 

vist kontaktoplysninger.

Tryk på SEND eller OK for at ringe op til et 

nummer. Hvis kontaktpersonen har mere end et 

telefonnummer, skal du rulle til et nummer og 

trykke på SEND eller OK.

Sådan kopieres en kontakt til SIM

> Rul til den ønskede kontaktperson på listen over 

kontaktpersoner.

> Tap på More og vælg Vis.

> Rul til det telefonnummer, der skal kopieres.

> Tap på More og vælg Kopier til SIM-kort.

Sådan bruger du funktioner i Telefonbog

Tryk på More på skærmen, når du får vist 

kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende 

funktioner:

Bemærk! De tilgængelige funktioner afhænger af 

den valgte nummertype.

- Rediger: Rediger kontaktoplysninger.

- Opkald: Ring op til det valgte nummer.

- Send besked via: Send en SMS, MMS eller 

e-mail til det valgte nummer.

- Slet: Sletter den valgte kontaktperson i 

telefonbogen.

- Send visitkort via: Send visitkortet som 

vedhæftet fil i dataformat via MMS, e-mail eller 

Bluetooth. 

- Kopier til SIM-kort: Kopier kontaktpersonen fra 

telefonens hukommelse til SIM-kortet.

Tilføj ny kontaktperson

Brug denne menu til at føje nye kontaktpersoner til 

telefonbogen.

> Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger 

om kontaktpersonen:

- Navn: Tildel et navn.

- Mobil: Indtast et mobilnummer.

- Hjem: Indtast et privatnummer.

- Arbejde: Indtast et arbejdsnummer.

- E-mail: Tildel en e-mail-adresse.

- Billeder: Vælg et billede, der skal vises, når du 

modtager et opkald fra den valgte person.

- Gruppe: Føj kontaktpersonen til en 

opkaldsgruppe.

- Fødselsdato: Indtast personens fødselsdag.

- Adresse: Tildel en postadresse.

- Bemærkning: Skriv en bemærkning om 

kontaktpersonen.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem for at 

gemme kontaktpersonen.
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Grupper

Brug denne menu til at organisere dine 

kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Sådan opretter du en ny opkaldsgruppe

> Vælg Opret.

> Indtast et navn for gruppen, og vælg Udført på 

skærmen.

Sådan føjer du personer til en 

opkaldsgruppe

> Vælg en gruppe.

> Vælg Tilføj medlem.

> Vælg den kontaktperson, som du vil føje til 

gruppen.

Sådan bruger du funktioner i 

opkaldsgrupper

Tryk på More på skærmen, når listen over grupper 

vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- Vis medlemmer: Få vist personerne i den valgte 

gruppe.

- Tilføj medlem: Føj personer til den valgte 

gruppe.

- Omdøb: Skift gruppens navn.

- Slet: Slet den valgte gruppe. Gruppens 

medlemmer slettes dog ikke i telefonbogen.

- Slet alle: Slet alle grupper.

- Opret: Tilføj en ny gruppe.

Mit visitkort

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende 

det til andre.

Sådan gemmer du dit visitkort

> Indtast dine kontaktoplysninger.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem.

Sådan bruger du funktioner i visitkort

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på 

More på skærmen for at få adgang til følgende 

funktioner:

- Send visitkort via: Send visitkortet som 

vedhæftet fil i dataformat via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Send dette nummer via: Send det valgte 

nummer via SMS, MMS eller e-mail.

- Rediger: Rediger visitkortet. 

- Fjern visitkort: Slet visitkortet.

Eget nummer

Brug denne menu til at få vist egne telefonnumre 

eller til at knytte et navn til hvert nummer. 

Ændringer i denne menu påvirker ikke det 

abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Kopier alle til SIM-kortet

Brug denne menu til at kopiere alle 

kontaktpersoner i telefonens hukommelse til SIM-

kortet.

Når du indstiller Std.kontaktvisning til Begge, 

vises kontakterne to gange på telefonbogslisten. 

Du kan eventuelt slette kontaktpersonerne i 

telefonens hukommelse for at undgå forvirring.

Kopier alle fra SIM-kortet

Brug denne menu til at kopiere alle 

kontaktpersoner på SIM-kortet til telefonens 

hukommelse. 



45
Slet alle

Brug denne menu til at slette alle kontaktpersoner i 

telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge 

steder, afhængigt af indstillingen 

Std.kontaktvisning.

Bemærk! Du skal indtaste adgangskoden. 

Adgangskoden er indstillet til 00000000. Brug 

menuen Skift adgangskode til at ændre 

telefonens adgangskode.

Indstillinger

Brug denne menu til at ændre 

standardindstillingerne for telefonbogen.

- Søgetilstand: Skift listens sorteringsrækkefølge.

- Std.kontaktvisning: indstiller hvor telefonbogen 

henter oplysningerne fra. Du kan også vælge en 

standardhukommelse til lagring af 

kontaktpersoner.

Hukommelsesstatus

Brug denne menu til at få vist, hvor mange 

kontaktpersoner du har gemt i telefonbogen.

Servicenummer

Brug denne menu til at få vist listen over SDN-

numre (Service Dialling Number), der understøttes 

af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og 

nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis 

SIM-kortet understøtter SDN.

Vælg den ønskede tjeneste, og vælg SEND.
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Brug denne menu til at få vist udgående, 
indgående eller ubesvarede opkald og 
længden på opkald.

Tryk på OK i inaktiv tilstand, og vælg 
Opkaldslog.
Opkaldslog
Seneste opkald

Denne menu viser de seneste udgående, indgående 

eller ubesvarede opkald. 

Sådan åbner du en opkaldslog

> Brug hjulet til at rulle gennem listen over opkald.

> Vælg en opkaldslog for at få vist detaljer for et 

opkald. 

> Tryk på SEND for at ringe op til et nummer.

Sådan bruger du funktioner i 

opkaldsloggen

Tryk på More på skærmen, når listen over opkald 

vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- Detaljer: få vist detaljer for et opkald.

- Opkald: Ring op til nummeret.

- Send besked via: Send en SMS eller MMS til det 

valgte nummer.

- Brug nummer: Kopier det valgte nummer til 

opkaldsskærmen. Du kan tilføje et 

områdenummer og ringe op eller redigere 

nummeret og gemme det.

- Tilføj til ny kontaktperson: Gem nummeret i 

telefonbogen.

- Tilføj til eksisterende kontaktperson: Føj 

nummeret til en eksisterende registrering i 

Telefonbog.

- Fjern: Slet opkaldsloggen.

- Fjern alle: Slet alle opkaldslogger.

Ubesvarede opkald

Denne menu viser de seneste indgående opkald, 

som du ikke har besvaret.

Udgående opkald

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald

Denne menu viser de seneste indgående opkald. 

Fjern alle

Brug menuen til at slette listen over opkald.

Opkaldsvarighed

Denne menu viser en tidslog for udgående og 

indgående opkald. Den tid, som din 

tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

Bemærk! Tryk på More på skærmen, og vælg 

Nulstil varigheden af alle opkald for at nulstille 

opkaldstider.
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Du har mulighed for at bruge telefonens 
værktøjer og andre programmer.

Tryk på OK i inaktiv tilstand, og vælg 
Programmer.
Programmer
Alarm

Brug denne menu til at indstille en vækkealarm til 

at vække dig om morgenen, eller en alarm til at 

minde dig om en begivenhed på et bestemt 

tidspunkt.

Sådan indstiller du en alarm

> Vælg en alarm.

Bemærk! Tryk på More på skærmen, og vælg 

Opret for at tilføje en ny alarm.

> Angiv alarmindstillinger:

- Navn: Indtast et navn for alarmen.

- Aktivering: Vælg Til for at aktivere alarmen.

- Tid: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal 

aktiveres.

- Gentag: Vælg en indstilling for gentagelse.

- Alarmmeddelelse: Vælg en alarmringetone.

Bemærk! Hvis du vælger en afspilningsliste 

med musik som alarmringetone, skal 

højttaleren være åben og telefonen skal være 

tændt på alarmtidspunktet. Ellers bruger 

telefonen en standardringetone.

- Tænd automatisk: Indstil telefonen til at 

tænde og aktivere alarmen, når tiden er inde 

for en alarm.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem for at 

indstille alarmen.

Sådan stopper du en alarm

Når alarmen aktiveres, kan du stoppe den ved at 

gøre følgende:

- Vælg Stop for at stoppe alarmen.

- Vælg Snooze for at udsætte alarmen i 5 

minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Sådan deaktiverer du en alarm

> Rul til den alarm, som du vil deaktivere, på listen 

over alarmer.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Slå alarm 
fra.

Verdenstid

Du kan bruge denne menu til at se, hvad klokken er 

andre steder i verden. 

Drej hjulet med uret eller mod uret på 

verdenskortet for at vælge den ønskede by. Når 

tidslinjen flytter sig, vises det aktuelle klokkeslæt og 

datoen for den valgte tidszone.
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Lommeregner

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner 

som plus, minus, gange og dividere.

> Rul til et tal på taltasterne, og vælg OK for at 

vælg det. 

Vælg et decimaltegn for at indsætte et 

decimaltegn.

> Tryk på regnefunktionsfeltet nederst på 

skærmen, og vælg den ønskede funktion.

> Indtast det andet tal.

> Vælg lighedstegnet (=) for at få vist resultatet.

Valutaomregner

Brug denne menu til at omregne valutaer.

> Vælg Enhed i det øverste felt, og vælg den 

oprindelige enhed med hjulet.

> Vælg indtastningsfeltet Antal.

> Indtast den værdi, der skal omregnes, og vælg 

Udført på skærmen.

Vælg et decimaltegn for at indsætte et 

decimaltegn.

> Vælg Enhed i det nederste felt, og vælg den 

enhed, som du vil konvertere til.

Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bemærk! Du kan redigere valutakursen ved at trykke på 

More på skærmen og vælge Angiv valutakurs.

Talenotat

Brug denne menu til at optage talenotater. Et 

talenotat kan vare i op til én time.

Sådan optager og gemmer du et 

talenotat

> Tryk på OK for at starte optagelsen. 

> Tal ind i mikrofonen.

Tryk på More på skærmen, og vælg Stop 
optagelsen midlertidigt for at standse 

optagelsen. 

Tryk på More på skærmen, og vælg Fortsæt 
optagelsen for at fortsætte optagelsen. 

> Når du er færdig, skal du trykke på OK. 

Talenotatet gemmes automatisk.

Sådan afspiller du et talenotat

> Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren.

> Tryk på More på skærmen med talenotater, og 

vælg Gå til talenotater.

> Vælg et talenotat. Talenotatet afspilles.

Under afspilningen: 

- Tryk på OK for at standse afspilningen. Tryk på 

OK igen for at fortsætte afspilningen.

- Drej hjulet med uret eller mod uret for at regulere 

lydstyrken.

- Tryk på More på skærmen, og vælg Stop for at 

stoppe afspilningen.

Sådan skifter du indstillinger for 

talenotater

Du kan vælge en optagetid, før optagelsen starter.

Tryk på More på skærmen med talenotater, og 

vælg Indstillinger for at få adgang til følgende 

funktioner.

- Maksimum (60 minutter): Optag et talenotat 

på op til én time.

- Passer til beskeder: Optag et talenotat, der kan 

føjes til en MMS-besked.

- Passer til e-mail: Optag et talenotat, der kan 

føjes til en e-mail.
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Påmindelse

Brug denne menu til at notere vigtige ting og 

administrere dem.

Sådan indsætter du et notat

> Tryk på More på skærmen, og vælg Opret.

> Indtast et notat, og vælg Udført på skærmen, 

eller vælg More på skærmen, og vælg Udført.

Sådan får du vist et notat

Vælg et notat på listen over notater.

Sådan bruger du notatfunktioner

Tryk på More på skærmen, når listen over notater 

vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- Vis: Vis egenskaber for notatet.

- Opret: Opret et nyt notat.

- Send via: Send notatet via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Slet: Slet det valgte notat.

- Slet alle: Slet alle notater.

- Hukommelsesstatus: Få vist oplysninger om den 

aktuelt brugte hukommelse.

Opgave

Brug denne menu til at oprette og administrere de 

opgaver, som du har oprettet. 

Sådan indsætter du en opgave

> Tryk på More på skærmen, og vælg Opret.

> Indtast oplysninger eller skift indstillinger:

- Titel: Indtast oplysninger om opgaven.

- Dato: Indtast datoen.

- Forfaldsdato: Indtast opgavens forfaldsdato.

- Prioritet: Vælg en prioritet.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem for at 

gemme opgaven.

Sådan får du vist en opgave

På opgavelisten angiver ikonet  at opgaven har 

høj prioritet. Et hak indikerer, at opgaven er 

afsluttet.

Rul til en opgave og tryk på OK for at se den.

Sådan bruger du opgavefunktioner

Tryk på More på skærmen, når opgavelisten vises, 

for at få adgang til følgende funktioner:

- Vis: Få vist egenskaber for opgaven.

- Marker som udført eller Marker som ikke 
udført: Skift status for opgaven.

- Opret: Opret en ny opgave.

- Send via: Send opgaven via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Slet: Slet den valgte opgave.

- Slet alle: Slet alle opgaver.

- Hukommelsesstatus: Få vist oplysninger om den 

aktuelt brugte hukommelse.

Medieafspiller

Du kan afspille videofiler, der er gemt i telefonens 

hukommelse, med medieafspilleren.

Sådan gemmer du videofiler på 

telefonen

Du kan afspille mp4, 3gp og WMV-filer på 

telefonen.

- Download med browseren. s. 36

- Kopier fra en pc ved hjælp af Samsung PC 

Studio. Se vejledningen til Samsung PC Studio.

- Kopier fra en pc med din telefon som 

hukommelse. s. 21

- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse.

s. 53

- Synkronisere med Windows Media Player på en 

PC. s. 21

Sådan afspiller du en videofil

> Skyd bagsiden opad for at hæve højttaleren.

> Vælg mappen Videoer.

> Vælg den fil, som du vil afspille. Medieafspilleren 

åbnes.

> Brug følgende taster under afspilning:

- Tryk på OK for at standse og fortsætte 

afspilningen.

- Tryk på den venstre pil på skærmen, og hold 

den nede for at gå tilbage i en fil.

- Tryk på den højre pil på skærmen, og hold den 

nede for at gå frem i en fil.

- Brug hjulet til at regulere lydstyrken.

Sådan bruger du medieafspillerens 

funktioner

Tryk på More på skærmen, når du afspiller en fil, 

for at få adgang til følgende funktioner:

- Pause eller Fortsæt: Stands eller fortsæt 

afspilningen.

- Stop: Stop afspilningen.

- Send via: Send filen via MMS, e-mail eller 

Bluetooth.

- Slet: Slet filen.
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Brug denne menu til at tilpasse 
telefonens indstillinger. Du kan også 
gendanne standardindstillingerne.

Tryk på OK i inaktiv tilstand, og vælg 
Indstillinger for at åbne denne menu.
Indstillinger 
Tid og dato

Brug denne menu til at ændre de aktuelle 

indstillinger for klokkeslæt og dato. 

- Tidszone: Indstil den lokale tidszone. Vælg den 

by, der svarer til din tidszone.

- Sommertid: anvend sommertid i din tidszone.

- Tid: Indtast det aktuelle klokkeslæt ved hjælp af 

hjulet.

- Dato: Indtast den aktuelle dato ved hjælp af 

hjulet.

- Tidsformat: Brug hjulet til at vælge 

12-timersformat eller 24-timersformat.

Telefon

Mange af telefonens forskellige funktioner kan 

tilpasses dine behov.

Sprog

Brug denne menu til at vælge et sprog for den 

tekst, der vises på skærmen.

Overførselstilstand

Brug denne menu til at vælge den 

overførselstilstand (eller USB-tilstand), der skal 

bruges, når du slutter telefonen til en PC med et 

USB-kabel.

- Manuel: du kan vælge en overførselstilstand, når 

du slutter telefonen til en PC. Tap efter tilslutning 

på More i inaktiv tilstand, og vælg Tilslut til pc 

→  en tilstand.

- PC Studio: Du kan bruge programmet Samsung 

PC Studio til at synkronisere data og overføre 

mediefiler mellem telefonen og en pc.

- MTP: du kan bruge medieoverførselstilstand til at 

overføre WMDRM-indhold (Windows Media 

Digital Rights Management) med licensnøgler 

direkte fra Windows BeoPlayer eller Media Player 

til telefonen. Du kan også hente nye licensnøgler 

til DRM-filer med en udløbet nøgle.

- Lagringsmedie: Du kan slutte telefonen til en pc 

som et eksternt drev. MAC-brugere bør vælge 

denne indstilling ved overførsel af filer til 

telefonen.

Automatisk genopkald

Brug denne menu til at indstille telefonen til at 

foretage genkald til et nummer, der ikke svarer. Du 

kan vælge op til 10 forsøg.

Automatisk tastelås

Brug denne menu til automatisk at låse tasterne, 

når skærmen slukkes.
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Skærm

Brug denne menu til at skifte indstillinger for 

skærm og baggrundslys.

- Inaktivt display: Vælg en visning for den 

inaktive skærm.

- Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke, så den kan 

aflæses under forskellige lysforhold.

- Baggrundslys: Angiv, hvor længe skærmens 

baggrundslys skal være tændt.

- Dæmpet: Angiv, hvor længe skærmen skal være 

nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket. 

Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Lydindstillinger

Brug denne menu til at tilpasse lydindstillingerne 

efter behov.

- Ringetone: Vælg en ringetone for opkald.

- Ringestyrke: Vælg en ringestyrke.

- Ringetonetype: Vælg, hvordan telefonen skal 

gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Melodi: Telefonen ringer med den valgte 

ringetone.

Vibration: Telefonen vibrerer uden at ringe.

Vibration og melodi: Telefonen vibrerer og 

ringer på samme tid.

Lydløs: Ringetonen slås fra.

- Beskedtone: Vælg en ringetone for indgående 

beskeder.

- Lydstyrke for besked: Vælg en 

ringetonelydstyrke for indgående beskeder.

- Type tone for besked: Vælg, hvordan telefonen 

skal gøre dig opmærksom på indgående 

beskeder.

- Alarmer under opkald: Indstil telefonen til at 

bippe, når du modtager en ny besked, eller når 

en alarm aktiveres under et opkald.

- Lydløs tilstand: Angiv, hvordan telefonen skal 

gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed 

i Lydløs tilstand.

Netværkstjenester

Brug denne menu til at få adgang til 

netværkstjenester. Kontakt tjenesteudbyderen for 

at få at vide, hvilke tjenester der er tilgængelige.

Viderestilling

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående 

opkald til et angivet nummer.

> Vælg den type opkald, der skal viderestilles.

> Vælg en viderestillingsfunktion:

- Viderestil altid: Viderestil alle opkald.

- Når der er optaget: Viderestiller opkald, når 

du er optaget af en anden samtale.

- Når der ikke svares: Viderestil opkald, når du 

ikke tager telefonen.

- Når der ikke er kontakt: Viderestil opkald, 

når du befinder dig uden for 

tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når 

telefonen er slukket.

- Annuller alle: Slå alle viderestillingsfunktioner 

fra.

> Vælg Til i det øverste felt. Vælg Fra for at slå 

viderestilling fra.

> Vælg feltet Viderestil til.

> Indtast det nummer, som opkaldene skal 

viderestilles til, og vælg Udført på skærmen.

> Hvis du valgte Når der ikke svares, skal du gå til 

feltet Ventetid og vælge, hvor længe netværket 

skal vente, før opkaldet viderestilles.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem.
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Spærring af opkald

Denne nettjeneste gør det muligt for dig at 

begrænse dine opkald.

> Vælg den type opkald, der skal spærres. 

> Vælg en spærrefunktion:

- Alle udgående opkald: Afvis udgående 

opkald.

- Udgående til udlandet: Afvis internationale 

opkald.

- Udenl.samt. undt. hjemme: Når du er i 

udlandet, kan der kun ringes op til numre i det 

pågældende land og dit hjemland.

- Alle indgående opkald: Afvis indgående 

opkald.

- Indgående ved roaming: Afvis indgående 

opkald, når du bruger telefonen uden for 

dækningsområdet i dit hjemland.

- Annuller alle: Annuller alle indstillinger for 

opkaldsspærring.

> Vælg Til i det øverste felt. Vælg Fra for at slå 

opkaldsspærring fra.

> Vælg feltet Adgangskode.

> Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, 

som du fik hos tjenesteudbyderen, og vælg 

Udført på skærmen.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem.

Banke på

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at 

en anden person forsøger at ringe dig op under et 

opkald.

> Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde 

for.

> Vælg Til. Vælg Fra for at slå Banke på fra. 

Valg af netværk

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge 

netværk automatisk eller manuelt, når telefonen 

bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet net end nettet i dit 

hjemland, hvis de to udbydere har indgået en 

roaming-aftale.

Vis nummer

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at 

dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, 

som du ringer op til. Hvis du vælger 

Netværksstandard, bruger telefonen netværkets 

standardindstilling.

Bemærk! Nogle netværk tillader ikke, at brugeren 

ændrer denne indstilling.

Telefonsvarer

Brug denne menu til at gemme eller ændre 

nummeret på telefonsvareren.

Bemærk! Du skal indtaste nummeret på telefonsvareren, 

før du kan aflytte beskeder. Tjenesteudbyderen kan 

oplyse nummeret på telefonsvareren.

Båndvalg

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de 

tilgængelige net, før du kan foretage og modtage 

opkald. Telefonen understøtter følgende nettyper: 

GSM 1900, kombineret GSM 900 eller 1800 og 

UMTS.

Det standardbånd, der bruges af telefonen, 

afhænger af i hvilket land, du købte telefonen. Når 

du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det 

korrekte bånd.

Bluetooth

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette 

trådløs forbindelse mellem telefonen og andre 

Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit 

eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en 

gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-

enheder inden for 10 meter. Da enhederne 

kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de 

ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

Bemærk! 

- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, 

reduceres sendeafstanden muligvis.

- Det anbefales, at Bluetooth-funktionen ikke 

bruges samtidig med andre 

multimediefunktioner som en diktafon og et 

kamera.

- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med 

din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet 

eller godkendt af Bluetooth SIG.

Sådan konfigurerer du Bluetooth-

funktionen

Menuen Bluetooth giver adgang til følgende 

funktioner:

- Aktiver og Deaktiver: Aktiver eller deaktiver 

Bluetooth-funktionen.

- Mine enheder: Søg efter tilgængelige 

Bluetooth-enheder. 

- Min telefons synlighed: Gør det muligt for 

andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.

- Min telefons navn: Gør det muligt at tildele 

telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre 

enheder.

- Sikker tilstand: Angiv, om telefonen skal bede 

om tilladelse, når andre enheder anmoder om 

dine data.

- Bluetooth-tjeneste: Få vist tilgængelige 

Bluetooth-tjenester. 
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Sådan søger du efter og parrer med en 

Bluetooth-enhed

> Vælg Aktiver i menuen Bluetooth for at slå 

Bluetooth-funktionen til.

> Vælg Mine enheder.

> Vælg Ny søgning.

Efter søgningen vises en liste over de enheder, 

som du kan oprette forbindelse til. Følgende 

ikoner angiver enhedernes type:

Bluetooth-ikonets farve angiver enhedens status:

Grå betyder, at enheden ikke er parret.

Blå betyder, at enheden er parret.

Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

> Vælg en enhed.

> Indtast en Bluetooth-pinkode, og vælg . 

Denne kode skal kun bruges én gang, så du 

behøver ikke at huske den.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme 

kode, gennemføres parringen.

Bemærk! Nogle enheder, især headset og håndfrie 

bilsæt, har en fast Bluetooth-pinkode, f.eks. 0000. Hvis 

den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Sådan bruger du enhedsfunktioner

Rul til den ønskede enhed på listen over parrede 

enheder, og vælg More for at få adgang til 

følgende funktioner:

- Tilslut eller Afbryd: Opret forbindelse til et 

headset eller håndfrit bilsæt, eller afbryd 

forbindelsen til den tilsluttede enhed.

- Gennemse filer: Søg efter data på enheden, og 

importer data direkte til telefonen.

- Tjenesteliste: Få vist listen over Bluetooth-

tjenester for den valgte enhed.

- Omdøb: Skift enhedens navn.

- Godkend enhed eller Afvis enhed: Angiv, om 

telefonen skal bede om tilladelse, når andre 

enheder forsøger at oprette forbindelse til din 

telefon.

- Slet: Fjern den valgte enhed fra enhedslisten.

- Slet alle: Slet alle enheder på enhedslisten.

Sådan sender du data via Bluetooth

> Aktiver Bluetooth-funktionen.

> Vælg det program, som det objekt, du vil sende, 

er gemt i, f.eks. Telefonbog, Bibliotek, 

Planlægning, Påmindelse eller Opgave. 

> Rul til det ønskede objekt.

> Tryk på More på skærmen, og vælg en 

sendemetode → Bluetooth.

> Hvis du vil sende en kontaktperson, skal du 

vælge de data, som du vil sende.

> Søg efter og vælg en enhed.

> Indtast eventuelt Bluetooth-pinkoden for 

parring, og vælg .

Sådan modtager du data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion og synlighed skal 

være slået til for at modtage data via Bluetooth.

> Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender 

data til din telefon, skal du vælge Ja for at give 

enheden adgang til din telefon.

> Vælg Ja for at modtage data.

Mobiltelefon

Computer

Stereo headset

Håndfrit bilsæt

PDA

Printer

Ukendt enhed
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Sikkerhed

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod 

uautoriseret brug.

Bemærk! Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre 

gange, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen 

ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking 

Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal 

Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod 

uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, 

skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen 

tændes.

Skift PIN-kode

Brug denne menu til at ændre din pinkode. 

Pinkodekontrol skal være slået til for at bruge 

denne funktion.

Telefonlås

Denne funktion beskytter telefonen mod 

uautoriseret brug. 

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en 

fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen 

tændes.

Bemærk! Adgangskoden er indstillet til 00000000. 

Brug menuen Skift adgangskode til at ændre 

telefonens adgangskode.

Skift adgangskode

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din 

telefon. 

Beskyttelse

Brug denne menu til at låse alle menufunktioner på 

telefonen, undtagen opkaldsfunktioner. 

Når denne funktion er aktiveret, skal du indtaste 

telefonens adgangskode for at få adgang til 

menufunktionerne. 

SIM-kortlås

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen 

med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med 

det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til 

SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

Forbindelsesindstillinger

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de 

profiler, som telefonen bruger, når den opretter 

forbindelse til netværket. Indstillingerne er 

nødvendige for at kunne bruge browseren eller 

sende MMS'er eller e-mails.

Bemærk! Telefonen er som standard indstillet til at 

oprette forbindelse til netværket. Hvis du ændrer 

indstillinger uden først at spørge udbyderen, fungerer 

browser, MMS- og e-mail-funktionerne muligvis ikke 

korrekt.

Sådan opretter du en profil

> Vælg Opret. Tryk på More på skærmen, og 

vælg Opret, hvis der allerede er gemt en profil.

> Indstil profilparametre:

- Navn: Indtast et navn til profilen.

- Adgangspunkt: Rediger navnet på 

adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

- Godkendelse: Vælg den ønskede 

godkendelsestype.

- Bruger-id: Indtast brugernavnet.

- Adgangskode: Indtast adgangskoden.

- Protokol: Vælg en af følgende protokoller 

HTTP, WAP og Andet.

- URL-adresse til startside: Indtast URL-

adressen på den side, der skal bruges som din 

startside.

- Gateway-adresse (Kun WAP) indtast proxy-

serverens gatewayadresse.

- Proxy-adresse og Port: (Kun HTTP) angiv 

adressen og porten på proxy-serveren.

- Sikker forbindelse: (Kun WAP) slå sikker 

tilstand til og fra.

- Inaktiv tid (sek.): Angiv en periode for, 

hvornår forbindelsen til netværket afbrydes, 

hvis der ikke har været datatrafik.

- Statisk IP: Angiv, om du vil indtaste en IP-

adresse manuelt (se funktionen Lokal telefon 

IP). Vælg Fra, hvis serveren automatisk skal 

tildele en IP-adresse.

- Lokal telefon-IP: Indtast den IP-adresse, som 

du fik af tjenesteudbyderen, hvis du valgte 

Statisk IP.

- Statisk DNS: Angiv, om du vil indtaste DNS-

adressen (Domain Name Server) manuelt. Se 

funktionen Server1. Vælg Fra, hvis serveren 

automatisk skal tildele en adresse.

- Server1: indtast DNS-adresse, hvius du valgte 

Statisk DNS.

- Trafikklasse: Vælg trafiktype.

> Tryk på More på skærmen, og vælg Gem for at 

gemme profilen.

Sådan bruger du profilfunktioner

Tryk på More på skærmen for at få adgang til 

følgende funktioner:

- Rediger: Rediger profilen.

- Opret: Tilføj en ny profil.

- Slet: Slet den valgte profil.

- Slet alle: Slet alle profiler.
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DRM-licenser

Du kan bruge denne menu til at styre de 

licensnøgler, som du har købt til aktivering af 

mediefiler, der er låst af DRM-systemer.

Tryk på More på skærmen for at få adgang til 

følgende funktioner:

- Afspil/Vis: Åbn det valgte objekt.

- Slet: Slet den valgte licensnøgle.

- Slet alle: Slet alle licensnøgler.

- Detaljer: Få vist egenskaber for licensnøglen.

Hukommelse

Brug denne menu til at få vist, hvor meget 

hukommelse der bruges til lagring af data og til at 

slette hukommelsen.

Nulstil alt

Brug denne menu til at nulstille alle telefonens 

indstillinger på én gang.

> Vælg Ja.

> Indtast telefonens adgangskode, og vælg .

Bemærk! Adgangskoden er indstillet til 00000000. 

Du kan ændre denne adgangskode. s. 54 

Telefonen slukker og tænder automatisk.



56

Tryk på OK i inaktiv tilstand, og vælg 
SIM-tjenester for at åbne denne menu.
SIM-tjenester
Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-

kort, der understøtter SIM Application Toolkit og 

giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, 

vejrudsigt, sport, underholdning og 

navigationstjenester. De tilgængelige tjenester 

afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-

kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.
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Følg anvisningerne nedenfor, før du 
kontakter en servicetekniker. Derved 
sparer du både tid og penge i forbindelse 
med unødvendige opkald.
Fejlfinding
Når du tænder telefonen, får du muligvis vist 
følgende besked:

"Indsæt SIM-kortet"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du 

skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan 

bruge telefonen.

"Indtast PIN"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal 

indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-

kortet.

- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal 

indtaste PIN-koden, hver gang du tænder 

telefonen. Brug menuen PIN-kontrol til at 

deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange, 

og SIM-kortet er nu spærret. Indtast den PUK-

kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen service" eller "Netværksfejl" vises

- Enheden har mistet forbindelsen til netværket. 

Du befinder dig muligvis i et område, hvor 

signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af 

området.

- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du 

ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved 

henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke 
ringet op

- Sørg for at trykke på SEND.

- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det 

korrekte mobilnetværk.

- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring 

for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt (AFSLUT skal 

holdes nede i mere end ét sekund). 

- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det 

rigtige mobilnetværk.

- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring 

for indgående opkald.
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Modtageren kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.

- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. 

Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lavt batteri" blinker på 
skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet 

op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen 

( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken 

fra kraftig ( ) til svag ( ).

- Hvis du er inden døre, kan du prøve at flytte 

telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter 
det fra Telefonbog

- Brug menuen Kontaktpersoner til at 

kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.

- Gem nummeret igen, hvis det er nødvendigt.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen 
er indstillet til at slukke efter et bestemt 
tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet af 

med en ren, tør klud.

KONTAKT ET SERVICECENTER

Hvis du har prøvet fejlfindingsløsningen, og stadig 

har problemer med telefonen, skal du notere 

følgende og kontakte din lokale forhandler, din 

lokale Bang & Olufsen forretning eller  Samsung 

eftersalgsservice:

- Telefonens modelnummer

- Telefonens serienummer

- En beskrivelse af problemet
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Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Oplysninger om SAR-certificering

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions 

(EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -

modtager og er udviklet og fremstillet til at 

overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold 

til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er 

en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør 

de tilladte niveauer for befolkningens eksponering 

for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af 

uafhængige, videnskabelige organisationer 

gennem regelmæssig og grundig evaluering af 

videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne 

indeholder en bred sikkerhedsmargin, der 

garanterer sikker brug for alle personer, uanset 

alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger 

på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). 

EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 

2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 

0,245 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, 

hvor telefonen sender med det højest tilladte 

effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. 

Selvom SAR måles ved det højest godkendte 

effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau 

ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette 

skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge 

flere effektniveauer, så telefonen kun bruger den 

effekt, der er nødvendig for at oprette forbindelse 

til nettet. Jo tættere du er på en sendestation, jo 

lavere er telefonens udgangseffekt. 

Før en ny telefonmodel kan sælges på 

konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at 

den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets 

centrale formål er at beskytte brugerens og andres 

sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af 

batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, 

der er beskadiget.

- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.

- Hvis du bruger telefonen i nærheden af 

netværkets sendestation, bruger den mindre 

strøm. Tale- og standby-tid påvirkes meget af 

signalstyrken på mobilnetværket og de 

parametre, der angives af netværksoperatøren.

- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget 

strøm der er tilbage på batteriet og den type 

batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades 

op og bruges hundredvis af gange, men det 

bliver efterhånden slidt. Når driftstiden er 

betydeligt kortere end normalt, er det på tide at 

købe et nyt batteri.

- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades 

med tiden.

- Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung 

eller Bang & Olufsen, og oplad kun batteriet med 

en af Samsung eller Bang & Olufsen godkendt 

oplader. Træk opladeren ud af stikkontakten, når 

den ikke bruges. Batteriet må ikke være sluttet til 

opladeren i mere end en uge, da overopladning 

kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets 

opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned 

eller varmes op.

- Batteriet må ikke opbevares meget varmt eller 

koldt, da dette reducerer batteriets kapacitet og 

levetid. Batteriet bør opbevares i stuetemperatur. 

En telefon med et varmt eller koldt batteri 

fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet 

op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer 

under 0°C (32°F).

- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå 

utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand, 

f.eks. en mønt, klips eller pen, skaber direkte 

forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol 

(batteriets metalstrimler). Du må f.eks. ikke 

opbevare et ekstra batteri i en lomme eller taske, 

hvis det kan komme i kontakt med 

metalgenstande. Hvis du kortslutter polerne, kan 

batteriet, eller det objekt, som forårsager 

kortslutningen, tage skade.

- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse 

med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal 

afleveres på en genbrugsstation og må ikke 

brændes.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 
watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 
gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred 
sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed 
og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i 
målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de 
nationale oplysningskrav og det bånd, der bruges på 
netværket.
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Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der 

gør det muligt at kommunikere med andre, stort 

set hvor som helst og når som helst. Men der følger 

et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner 

– et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest 

koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger 

mobiltelefonen under kørsel, skal du overholde 

gældende regler i dit land.

Brugsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i dit land, 

og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge 

den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller 

anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet 

udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i 

udstyrets vejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible 

produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, 

at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling for 

at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din 

og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet 

mod RF (Radio Frequency)-signaler. Noget 

elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet 

mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt 

producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en 

sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem 

mobiltelefoner og pacemakere for at undgå 

forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne 

bekræftes af uafhængige undersøgelser og 

anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless 

Technology Research). Hvis du har mistanke om, at 

der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke 

for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage 

forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår 

forstyrrelser, skal du kontakte producenten af 

høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du 

kontakte producenten af dette udstyr for at finde 

ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende 

RF-energi. 

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de 

nødvendige oplysninger. 

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, 

hvor der skiltes med at mobiltelefoner frabedes. 

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i 

køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet 

korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om 

der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt 

udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, 

at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen, når du er i et område, hvor der 

er risiko for en eksplosion, og overhold alle skilte og 

anvisninger. I sådanne områder kan en gnist 

forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre 

til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse 

med tankning (på servicestationer). Reglerne for 

brug af radioudstyr bør altid overholdes i 

forbindelse med brændstofdepoter 

(brændstofopbevarings- og distributionsområder), 

kemiske anlæg, eller hvor der udføres 

sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, 

er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på 

skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, 

på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. 

propan eller butan, i områder, hvor luften 

indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, 

støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du 

normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit 

køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne 

telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk 

samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan 

derfor ikke garanteres forbindelse under alle 

forhold. Du bør derfor ikke udelukkende stole på 

en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig 

kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er 

brug for lægehjælp.

Telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i 

et område med god signalstyrke, for at du kan 

foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt 

at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller 

når bestemte netværkstjenester og/eller 

telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale 

tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

> Tænd telefonen.

> Indtast nødopkaldsnummeret for dit område. 

Nummeret varierer, afhængigt af, hvilket land du 

befinder dig i.

> Tryk på SEND.

Nogle funktioner som Opkaldsspærring skal 

muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. 

Yderligere oplysninger findes i dette dokument eller 

ved at kontakte din lokale udbyder.
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Generelle forholdsregler

- Servicekrævende skade: Tag telefonen ud af 

stikkontakten, og aflever produktet til reparation 

hos en autoriseret servicetekniker eller udbyder 

under følgende betingelser:

- Der er spildt væske på eller en genstand er 

faldet ned i produktet.

- Telefonen har været udsat for regn eller vand.

- Telefonen er blevet tabt eller beskadiget.

- Der er synlige tegn på overophedning.

- Telefonen fungerer ikke normalt, når du følger 

brugsanvisningerne.

- Undgå varme områder: Produktet må ikke 

placeres ved varmekilder, f.eks. radiatorer, 

varmeapparater, komfurer og andre produkter 

(herunder forstærkere), der afgiver varme.

- Undgå våde områder: Brug aldrig produktet i 

våde omgivelser.

- Skub ikke genstande ind i produktet: Skub 

aldrig genstande af nogen art ind i stik eller 

andre åbninger på produktet. Stik og åbninger 

tjener også til ventilation. Disse åbninger må ikke 

blokeres eller tildækkes.

- Monteringsdele: Brug ikke telefonen på et 

ustabilt underlag, f.eks. et bord, en vogn, en 

stand, en trefod eller en holder. Enhver 

montering af telefonen skal følge producentens 

anvisninger, og monteringstilbehøret anbefalet af 

producenten skal anvendes.

- Undgå ustabil montering: Placer ikke telefonen 

på en ustabil base.

- Brug kun telefonen med godkendt udstyr: 
Denne telefon bør kun bruges med personlige 

computere og indstillinger, der egner sig til brug 

med dit udstyr.

- Indstille lydstyrken: Skru ned for lyden, før du 

bruger hovedtelefoner eller andet lydudstyr.

- Rengøring: Tag telefonen ud af stikkontakten 

før rengøring. Brug ikke flydende eller aerosole 

rengøringsmidler. Brug en blød klud til rengøring, 

men brug ALDRIG vand til rengøring af telefon, 

skærm eller andre dele.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et 

køretøj af en kvalificeret person. Forkert 

installation eller service kan være farlig og 

ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for 

udstyret.

- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til 

mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og 

fungerer korrekt.

- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige 

materialer må ikke opbevares eller transporteres i 

samme rum som telefonen, dens dele eller 

tilbehør.

- Hvis køretøjet er udstyret med airbag, skal du 

være opmærksom på, at den aktiveres med stor 

kraft. Anbring ikke genstande, f.eks. installeret 

eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området 

over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen 

pustes op. Forkert installeret mobiludstyr kan 

medføre alvorlig personskade, hvis airbaggen 

aktiveres.

- Sluk for telefonen, før du går om bord på fly. Det 

er farligt og ulovligt at bruge mobiltelefoner 

ombord på fly, fordi de kan forstyrre flyets 

instrumenter.

- Manglende overholdelse af disse retningslinjer 

kan føre til suspension af eller forbud mod brug 

af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Pleje og vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste 

kvalitet, der skal behandles forsigtigt. 

Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at 

overholde garantien, så du kan få glæde af 

produktet i mange år. 

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares 

utilgængeligt for børn og kæledyr. De kan 

komme til at ødelægge den eller sluge små dele.

- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og 

væske indeholder mineraler, der ødelægger de 

elektroniske kredsløb.

- Brug ikke telefonen med våde hænder. Hvis du 

gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan 

tage skade. 

- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i 

støvede og snavsede omgivelser, da de 

bevægelige dele kan tage skade.

- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. 

Høje temperaturer kan reducere levetiden for 

elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få 

nogle typer plast til at slå sig eller smelte.

- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. 

Når telefonen varmes op til normal 

driftstemperatur, kan der dannes kondens i 

telefonen, og dette kan skade telefonens 

elektroniske kredsløb.

- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød 

eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan 

ødelægge de elektroniske kredsløb.

- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe 

kemikalier, opløsningsmidler eller stærke 

rensemidler. Tør den af med en blød klud.

- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe 

og ødelægge de bevægelige dele og forhindre 

korrekt funktion.

- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende 

udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller 

en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den 

bliver for varm.

- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter 

vandskademærkatet i telefonen farve. Hvis det 

sker, dækkes reparationer ikke af producentens 

garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet. 

- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør 

ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den 

nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på 

stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel 

reparation.
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Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
Miljøbeskyttelse

Europæiske Råd har udstedt direktivet om 

bortskaffelse af elektrisk affald og elektronisk 

udstyr. Formålet med direktivet er at forhindre 

bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt 

at fremme genbrug og andre former for genvinding 

af sådant affald. Dette direktiv vedrører således 

producenter, distributører og forbrugere. 

Direktivet kræver, at både producenter og 

slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk 

udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele 

på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og 

affald genbruges eller genvindes med hensyn til 

materialer eller energi heraf.

Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må 

ikke bortskaffes sammen med almindeligt 

husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk 

udstyr samt alle reservedele skal indsamles og 

bortskaffes separat.

Produkter og udstyr, som skal indsamles med 

henblik på genbrug og andre former for 

genvinding, er mærket med et piktogram, der vises 

på forsiden af denne brochure.

Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved 

hjælp af de indsamlingssystemer, der er 

tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og 

menneskets sundhed samt bidrager til betryggende 

og rationel anvendelse af naturressourcer. 

Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og 

affald forhindrer mulig forurening af naturen med 

farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske 

og elektroniske produkter og elektrisk og 

elektronisk udstyr. 

Din Bang & Olufsen forhandler vil hjælpe og 

rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmåde i 

dit land.





Konformitetsdeklaration (R&TTE) 

Vi, Samsung Electronics

ferklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: SGH-F310

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller 
andre regulative dokumenter.

Sikkerhed 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 erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med 
alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er 
blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

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

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

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

(Udgivelsessted og dato)                                                                               (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter 
findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.
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