Brugervejledning

F305
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Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde
yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig
nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på
www.sonyericsson.com/myphone. Besøg
www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for
produktsupport.

Instruktionssymboler
Følgende vises i denne brugervejledning:
>

Brug navigeringstasten til at rulle og vælge med
Tryk midt på navigeringstasten
Tryk navigeringstasten opad
Tryk navigeringstasten nedad
Tryk navigeringstasten mod venstre
Tryk navigeringstasten mod højre
Bemærk
Tip
Advarsel
Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller
abonnementsafhængig. Det er ikke sikkert, at alle menuerne
og funktionerne er tilgængelige på din telefon. Du kan få
flere oplysninger hos netoperatøren.
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Klargøring af telefonen
Sådan isætter du SIM-kortet og batteriet

1 Fjern batteridækslet og batteriet, hvis det sidder i. Sæt
SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad.

2 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender
mod hinanden. Sæt batteridækslet på plads.
Tving ikke batteridækslet på plads. Sæt batteridækslet
forsigtigt på telefonen, og luk den.
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SIM-kort
SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få
fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit
abonnement. Sluk altid telefonen, og tag opladeren og
batteriet ud, før du isætter eller fjerner SIM-kortet.
Du kan lagre kontakter på SIM-kortet, før du tager det
ud af telefonen. Du kan også lagre kontakter i telefonens
hukommelse. Se Kontakter på side 26.

PIN-kode
Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification
Number) til at aktivere tjenester i telefonen. PIN-koden leveres
af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *,
medmindre den starter med et nødopkaldsnummer, f.eks. 112
eller 911. Du kan ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste
en PIN-kode.
Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange i træk,
vises PIN-kode spærret. Du kan låse telefonen op ved
at indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key).

Memory Stick Micro™
Telefonen understøtter Memory Stick Micro™ (M2™). Et
hukommelseskort giver telefonen ekstra lagerplads, f.eks.
til musik, ringesignaler, videoklip og billeder. Du kan dele
oplysninger, du har gemt, ved at flytte eller kopiere dem til
andre enheder, der anvender hukommelseskort.
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Sådan isættes et Memory Stick Micro™
(M2™)
• Åbn dækslet, og isæt hukommelseskortet.
Sådan udtages et M2™
• Åbn dækslet, tryk på kanten af
hukommelseskortet for at frigøre det,
og tag det ud.

Opladning af batteriet
Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen.
Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt.
Sådan oplader du batteriet

1 Slut opladeren til telefonen. Tryk på en tast for at få lys
i skærmen og få vist opladningsstatus.
2 Vip og træk stikket opad, hvis du vil fjerne opladeren.
Telefonen kan anvendes under opladningen. Du kan oplade
batteriet i mere eller mindre end 2,5 timer. Batteriet bliver
ikke beskadiget, selvom opladningen afbrydes.
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Sådan tændes telefonen
1 Tryk på og hold
nede.
2 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort,
hvis du bliver bedt om det.
3 Tryk på Ja for at bruge
opsætningsguiden til at konfigurere
de basale telefonindstillinger såsom
Tid og dato, Telefonens sprog osv.
I Flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for
at undgå at forstyrre følsomt udstyr.
Hvis du indtaster din PIN-kode forkert, skal du trykke
på
for at slette tallene fra skærmen.

Standby
Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises
netoperatørens navn på skærmen. Dette kaldes standby.
Nu kan du foretage eller modtage opkald.
Sådan slukker du telefonen
• Tryk på og hold
nede.
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Netdækning

Batteristatus

Netdækning
Netsøjlerne viser styrken af GSM-nettet i dit område. Gå til et
andet sted, hvis du har problemer med at ringe op, og dækningen
er dårlig. Ingen netdækning betyder, at du ikke er inden for et
nets rækkevidde.
= God netdækning
= Gennemsnitlig netdækning

Batteristatus
= Telefonens batteri er fuldt opladet
= Telefonens batteri er tomt
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Skærmikoner
Disse ikoner kan vises på skærmen.

Ikon

Beskrivelse
Mistede opkald
Håndfrit udstyr tilsluttet
Telefonen er indstillet til lydløs
SMS modtaget
MMS modtaget
E-mail modtaget
Ordbogsforslag er aktiveret
Talemeddelelse modtaget
Igangværende opkald
FM-radioen spiller
Alarm er aktiveret
Bluetooth-funktionen er aktiveret
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Oversigt over telefonen
1

Cirkelspilletast

2

Valgtaster

3

Opkaldstast

4

Stik til oplader, håndfrit
udstyr og USB-kabel

5

Genvejstast til spil

6

Navigeringstast,
retningsbestemte
spilletaster

7

Krydsspilletast

8

Slut-tast, afbrydertast

9

C-tast (slet)

10 Valgtast i midten
11 Lydløs-tast
12 Hovedkamera
13 Stropholder
14 Volumentaster
15 Kameratast
16 Åbning til
hukommelseskort
17 Stereohøjttalere
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Navigation
Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner.
Sådan navigeres i telefonmenuerne
1 Vælg Menu fra standby.
2 Brug navigeringstasten til at flytte mellem menuerne.
Sådan skiftes mellem fanerne
• Tryk navigeringstasten mod venstre eller højre.
Sådan går du et niveau tilbage i menuen
• Vælg Tilbage.
Sådan vender du tilbage til standby
• Tryk på
.
Sådan indstiller du telefonen til lydløs
• Tryk på og hold
nede.
Sådan kalder du op til
talemeddelelsestjenesten
• Tryk på og hold
nede.

Valgtast i midten

Sådan afsluttes en funktion
• Tryk på
.
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Menuoversigt
PlayNow™*
Internet*

Webside, Indtast URL-adr., Bogmærker,
Oversigt, Gemte sider, Internetindstill.

Underholdning

Spil, TrackID™, Videoafspiller, Optag lyd

Kamera
Meddelelser

Skriv ny, Indbakke, E-mail, Kladder,
Udbakke, Sendte medd., Ring talemedd.,
Skabeloner, Indstillinger

Musikafspiller
Filhåndtering**

Musik, Kameraalbum, Billeder, Videoer,
Anden

Kontakter

Ny kontakt

Radio
Opkald**
Udgående
opkald

Alle
Organizer

Mistede

Besvarede

Alarm, Programmer, Kalender, Opgaver,
Synkronisering*, Timer, Stopur, Regnemaskine
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Indstillinger**
Generelt
Profiler
Tid og dato
Telefonens sprog
Genveje
Flytilstand
Sikkerhed
Tlf.status
Nulstil alt

Opkald
Hurtigkald
Viderestil opkald
Håndter opkald
Tid og pris*
Vis eller skjul nr.
Håndfri
Åbn for at svare
Luk for afslut opk

Lyde og alarmer
Ringevolumen
Ringesignal
Lydløs funktion
Vibrator
Meddelelsesalarm
Tastelyd

Visning
Baggrund
Temaer
Startskærm
Pauseskærm
Lysstyrke

Forbindelse
Bluetooth
USB
Synkronisering*
Mobilnet
Internetindstill.

* Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige.
** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer.
Der er flere oplysninger under Navigation på side 10.
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Spil
Spilletaster
Dedikeret genvejstast til spil
Cirkel- og krydsspilletaster
Spilletaster med retningerne op, ned, til
venstre og til højre samt en valgtast i midten
Sådan spiller du spil
• Tryk på
fra standby, og vælg et spil.

Bevægelsesspil
Ud over de almindelige Java™-spil indeholder din telefon også
flere Java-bevægelsesspil. Du kan styre spillet ved at svinge eller
håndtere telefonen i stedet for at trykke på tastaturet. Telefonen
genkender og reagerer på dine bevægelser via kameraet, så
kameraet må ikke være tildækket, når et bevægelsesspil er i gang.
Sørg for at have stroppen om håndleddet, så du ikke taber
telefonen under et bevægelsesspil. Det ville kunne skade
folk i nærheden eller ødelægge andre objekter.

Flere spil
Du kan prøve, købe og hente flere spil via internettet i Menu
> Underholdning > Spil > Sony Ericsson.
Denne funktion er operatør-, net- og abonnementsafhængig.
Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon
for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 30.
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Style-up™-dæksler
Nogle pakker indeholder ekstra Style-up™-dæksler.
Sådan skifter du frontdækslet

1 Sæt tommelfingerneglen ind i fordybningen, og løft dækslet
væk fra telefonen.
2 Anbring toppen af det nye dæksel ud for toppen af telefonen.
3 Sæt dækslet på plads ved at trykke det nedad.
Sådan skifter du batteridækslet

1 Fjern batteridækslet.
2 Anbring toppen af det nye batteri ud for toppen af telefonen.
3 Skub det nye batteridæksel på plads.
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Musikafspiller
Følgende filtyper understøttes: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI,
IMY, EMY og WAV (16 kHz maksimal samplinghastighed).
Sådan afspiller du musik
1 Vælg Menu > Musikafspiller > Indstill. > Min musik > Numre
fra standby.
2 Gå til en titel, og vælg Afspil.
Sådan stopper du musikafspilningen
• Tryk på den midterste navigeringstast.

Overførsel af musik
Du kan overføre musik fra din computer til telefonens hukommelse
eller Memory Stick Micro™ (M2™). Der er to måder at tilslutte
telefonen til en computer på:
• ved hjælp af et USB-kabel
• med en trådløs Bluetooth-forbindelse
Du kan trække og slippe filer mellem telefonen eller
hukommelseskortet og en computer i Microsoft® Windows
Stifinder.
Sådan tilsluttes telefonen til en computer via et USB-kabel
1 Sørg for, at telefonen er tændt.
2 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen.
3 Telefon: vælg Masselager.
4 Computer: Vent på, at driverne bliver installeret automatisk.
Computeren skal have et af følgende operativsystemer:
• Microsoft® Windows® 2000
• Microsoft Windows XP (Pro eller Home)
• Microsoft Windows Vista™ (Alle versioner)
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Sådan overføres filer i masselagringstilstand
1 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen.
2 Telefon: Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse
> USB > Masselager fra standby.
3 Computer: Vent, indtil telefonens hukommelse og
hukommelseskortet vises som eksterne diske i Microsoft
Windows Stifinder.

Telefonhukommelse

Hukommelseskort

4 Computer: Dobbeltklik på Min computer-ikonet på
skrivebordet.
5 Computer: Dobbeltklik på ikonet, som angiver din telefon,
under Enheder med flytbart lager i vinduet Denne computer
for at få vist mapperne i telefonens hukommelse og på memory
stick’en.
6 Kopier og indsæt din fil, eller træk og slip den, til en mappe
på din computer, i telefonens hukommelse eller på
hukommelseskortet.
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Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller computeren under
overførslen, da det kan beskadige telefonens hukommelse
eller Memory Stick.
Du kan ikke få de overførte filer vist i telefonen, før USBkablet er taget ud af telefonen.
Højreklik på ikonet for den flytbare disk i Windows Explorer,
og vælg Skub ud for at tage USB-kablet ud på en sikker
måde i filoverførselstilstand.
Der er flere oplysninger om overførsel af filer til telefonen
på www.sonyericsson.com/support.

Afspilningslister
Du kan oprette afspilningslister for at organisere de mediefiler,
der er gemt i filhåndtering.
Sådan opretter du en afspilningsliste
1 Vælg Menu > Musikafspiller > Indstill. > Min musik
> Afspilningslister > Ny afspil.liste > Tilføj fra standby.
2 Indtast et navn, og vælg OK.
3 Gå til et spor, og vælg OK.
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PlayNow™
Med PlayNow™ kan du få vist, købe og hente musik via
internettet. Du kan finde PlayNow™ i Menu > PlayNow™.
Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon
for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 30.

TrackID™
TrackID™ er en tjeneste, der anvendes til genkendelse af musik.
Du kan søge efter melodititler, kunstnere og albumnavne.
Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon
for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 30.
Sådan søger du efter oplysninger om en melodi
• Vælg Menu > Underholdning > TrackID™ > Start fra
standby, mens du hører en melodi via en højttaler.
• Vælg Indstill. > TrackID™, mens radioen spiller.
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Radio
Din telefon har en radio, og det håndfri
udstyr fungerer som antenne.
Sådan lytter du til radioen
1 Slut det håndfri udstyr til telefonen.
2 Vælg Menu > Radio fra standby.
Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt.
Sådan betjener du radioen
for at søge efter FM-radiokanaler.
• Tryk på
eller
Sådan gemmer du en FM-radiokanal
1 Vælg Indstill. > Gem.
2 Tryk på og hold
–
nede. FM-radiokanalen gemmes
i Indstill. > Kanaler.
Sådan lytter du til en gemt FM-radiokanal
• Tryk på
–
, mens FM-radioen er tændt.
Sådan slukker du FM-radioen
1 Vælg Tilbage, eller tryk på
.
2 Minimer radio? vises. Vælg Nej.
Sådan slukker du FM-radioen, når den er minimeret
1 Vælg Menu > Radio.
2 Vælg Tilbage, eller tryk på
.
3 Minimer radio? vises. Vælg Nej.
Sådan viser du indstillingerne for FM-radioen
• Vælg Indstill., mens FM-radioen er tændt.
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Billedbehandling
Kamera og videooptager
Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise, gemme
eller sende. Du kan finde dine lagrede billeder og videoklip i Menu
> Filhåndtering > Kameraalbum.
1

Tag billeder/optag videoklip

2

Zoom ind eller ud

Sådan tages et billede
1 Tryk på
fra standby for at aktivere kameraet.
2 Tryk på
eller
for at gå til .
3 Tryk på
for at tage et billede.
4 Billedet gemmes automatisk.
Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Undgå
slørede billeder ved at bruge selvudløseren eller støtte
telefonen med f.eks. et stativ.
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Sådan optages et videoklip
1 Tryk på
fra standby for at aktivere kameraet.
2 Tryk på
eller
for at rulle til .
3 Tryk
helt ned for at begynde at optage.
Sådan stoppes optagelsen
• Tryk på
. Videoklippet gemmes automatisk.
Sådan zoomer du ind eller ud
• Tryk volumentasterne op eller ned.
Når du tager et billede, er zoom kun tilgængelig i VGAtilstand.

Overførsel af billeder
Du kan bruge trådløs Bluetooth™-teknologi og USB-kablet til
at overføre billeder og videoklip mellem en computer og telefonen.
Der findes flere oplysninger under Trådløs Bluetooth™-teknologi
på side 29 og Sådan overføres filer i masselagringstilstand på
side 16.
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Opkald
Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde.
Sådan foretager du et opkald
1 Indtast områdenummeret, hvis relevant, og telefonnummeret.
2 Tryk på
.
Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og
opkaldslisten. Se Kontakter på side 26 og Opkaldsliste
på side 23.
Sådan afsluttes et opkald
• Tryk på
.
Sådan besvarer du et opkald
• Tryk på
.
Sådan afviser du et opkald
• Tryk på
.
Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald
• Tryk volumentasten op eller ned.
Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald
• Vælg Højt.Til.
Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren.
Det kan skade din hørelse.
Sådan ser du mistede opkald fra standby
• Når Mistede opkald: vises, skal du vælge Vis.
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Sådan foretages internationale opkald
1 Fra standby skal du trykke på
og holde tasten nede, indtil
tegnet ”+” vises.
2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og
telefonnummeret.
3 Tryk på
.

Opkaldsliste
Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald.
Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten
1 Tryk på
fra standby.
2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på
.
Sådan sletter du et nummer fra opkaldslisten
1 Tryk på
fra standby.
2 Gå til et navn eller et nummer, og vælg Indstill. > Slet.
Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald
til det internationale nødopkaldsnummer.

Nødopkald
Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks.
112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald
i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net
er inden for rækkevidde.
Sådan foretager du et nødopkald
• Indtast f.eks. 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra
standby, og tryk på
.
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Meddelelser
SMS’er
Du skal have et servicecenternummer, som leveres af
tjenesteudbyderen og er gemt på SIM-kortet. Du skal
muligvis indtaste nummeret selv.
Se Indtastning af tekst på side 32.
Sådan skriver og sender du en SMS
1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS fra standby.
2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt.
3 Vælg en indstilling.
4 Vælg OK > Send.
Sådan viser du en modtaget SMS
1 Vælg Vis, når Ny meddelelse fra: vises.
2 Vælg den ulæste meddelelse.
Sådan får du vist meddelelser i indbakken
• Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke.
Sådan får du vist leveringsstatus for en sendt meddelelse
1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS
> Leveringsrapport fra standby.
2 Vælg Til. Du vil få besked, når en meddelelse er blevet leveret.
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MMS’er
MMS’er kan indeholde tekst, billeder, lydoptagelser, videoklip
og vedhæftede filer.
Du skal angive en MMS-profil og adressen på din
meddelelsesserver. Hvis du ikke har en MMS-profil eller en
meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne
fra netoperatøren eller fra www.sonyericsson.com/support.
Sådan opretter og sender du en MMS
1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS fra standby.
2 Indtast tekst. Tryk på , rul med , og vælg et objekt, hvis
du vil føje objekter til meddelelsen.
3 Vælg Fortsæt.
4 Vælg en indstilling.
5 Vælg OK > Send.
Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer,
der understøtter MMS’er.
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Kontakter
Du kan gemme kontakter i telefonhukommelsen eller på SIM-kortet.
Du kan kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet
eller fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.

Standardkontakter
Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som
standard. Hvis Tlf.kontakter vælges som standard, viser dine
kontakter alle de oplysninger, der er gemt i telefonen. Hvis du
vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for
kontakter, der er gemt på SIM-kortet.
Sådan vælger du standardkontakter
1 Vælg Menu > Kontakter > Indstill. > Avanceret
> Standardkontakter fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Hvis du vælger Telefon og SIM som Standardkontakter,
bliver du bedt om at vælge imellem Telefon eller SIM-kort,
når der tilføjes en ny kontakt.
Se Indtastning af tekst på side 32.
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Telefonkontakter
Sådan tilføjer du en telefonkontakt
1 Vælg Menu > Kontakter > Ny kontakt > Tilføj fra standby.
2 Gå til Efternavn:, og vælg Tilføj.
3 Indtast navnet, og vælg OK.
4 Gå til Fornavn:, og vælg Tilføj.
5 Indtast navnet, og vælg OK.
6 Gå til Nyt nummer:, og vælg Tilføj.
7 Indtast nummeret, og vælg OK.
8 Vælg en nummerindstilling.
9 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere
oplysninger.
10Vælg Gem.
Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle numrene
i telefonbogen. Du kan herefter bruge dem både hjemme
og i udlandet. Se Sådan foretages internationale opkald
på side 23.
Sådan ringer du til en kontakt
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Rul til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn.
3 Tryk på
.
Sådan redigerer du en kontakt
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Vælg en kontakt.
3 Vælg Indstill. > Rediger kontakt.
4 Rediger oplysningerne, og vælg Gem.
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Sådan sletter du en kontakt
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til en kontakt.
3 Vælg Indstill. > Slet.
Sådan kopierer du en kontakt til SIM-kortet
1 Vælg Menu > Kontakter fra standby.
2 Gå til en kontakt.
3 Vælg Indstill. > Mere > Kopier til SIM.

Hukommelse til kontakter
Det antal poster, du kan gemme i Kontakter, afhænger af SIMkortets kapacitet.
Sådan kontrollerer du status for hukommelsen til kontakter
• Vælg Menu > Kontakter > Indstill. > Hukom.status fra
standby.
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Flere funktioner
Trådløs Bluetooth™-teknologi
Den trådløse Bluetooth-teknologi gør det muligt at kommunikere
trådløst med andre Bluetooth-enheder. Du kan for eksempel:
• oprette forbindelse til håndfri enheder.
• oprette forbindelse til flere enheder samtidigt.
• udveksle objekter.
Vi anbefaler en afstand på maks. 10 meter (33 fod) uden faste
objekter imellem enhederne til Bluetooth-kommunikation.
Sådan aktiveres Bluetooth
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > Bluetooth
> Aktiver fra standby.
Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret og Bluetooth
Synlighed er indstillet til Vis telefon på den enhed, du vil
parre telefonen med.
Sådan parrer du en enhed med telefonen
1 Hvis du vil søge efter tilgængelige enheder, skal du vælge
Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > Bluetooth
> Mine enheder > Ny enhed fra standby.
2 Vælg en enhed på listen. Indtast om nødvendigt en passcode.
Sådan parrer du din telefon med en håndfri Bluetooth-enhed
1 Hvis du vil søge efter tilgængelige enheder, skal du vælge
Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > Bluetooth
> Mine enheder > Ny enhed fra standby.
2 Vælg en håndfri enhed. Indtast om nødvendigt en passcode.
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Sådan modtages et objekt
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > Bluetooth
> Aktiver fra standby.
2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et objekt.
Sådan sendes et objekt ved hjælp af Bluetooth
1 Vælg f.eks. Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra
standby.
2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Send > Bluetooth.

Internet
Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger.
Hvis indstillingerne ikke findes i telefonen, kan du:
• Få dem i en SMS fra netoperatøren.
• Gå til www.sonyericsson.com/support på en computer og
anmode om at få en SMS med indstillingerne.
Sådan vælger du en internetprofil
1 Vælg Menu > Internet > Internetindstill. > Konti fra standby.
2 Vælg en konto.
Sådan starter du browsing
1 Vælg Menu > Internet fra standby.
2 Vælg en indstilling.
Sådan stoppes browsing
• Tryk på og hold
nede, når du browser.
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Temaer og ringesignaler
Du kan ændre skærmens udseende ved at vælge temaer.
Du kan også vælge ringesignaler.
Sådan vælger du et tema
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen Visning > Temaer, og vælg
et tema fra standby.
Sådan vælger du et ringesignal
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen Lyde og alarmer
> Ringesignal, og vælg et ringesignal fra standby.

Dato og klokkeslæt
Sådan indstiller du dato og klokkeslæt
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Tid og dato
> Tid fra standby.
2 Indtast datoen, og vælg OK.
3 Indtast klokkeslættet, og vælg OK.

Sprog
Sådan ændres telefonens sprog
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Telefonens
sprog, og vælg et sprog.
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Filhåndtering
Du kan håndtere filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller
på et hukommelseskort. Du kan oprette undermapper, som du
kan flytte filer til.
Sådan flyttes en fil i filhåndteringen
1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby.
2 Gå til en fil, og vælg Indstill. > Flyt til mappe.
3 Åbn en mappe, og vælg Sæt ind.

Indtastning af tekst
Du kan angive tekst på to måder: flere tryk eller indtastning med
ordbogsopslag.
Hvis du bruger metoden med ordbogsforslag, skal du kun
trykke én gang på hver tast. Fortsæt med at skrive et ord,
selvom det ser ud til at være forkert. Telefonen bruger
ordbogen til at genkende ordet, når alle bogstaverne er
indtastet.
Sådan indtaster du tekst ved hjælp af ordbogsforslag
1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet ”Jane”, skal du trykke på
,
,
,
.
2 Du har nu flere valgmuligheder:
• Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på
for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på
for
at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum.
• Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere
gange på
eller
for at få vist andre muligheder.
• Hvis du vil indtaste punktum eller komma, skal du trykke på
og derefter på
eller
flere gange.
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Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk
• Tryk på
–
, indtil det ønskede tegn vises.
• Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
• Tryk på
for at indsætte punktum og komma.
• Tryk på
for at skifte mellem store og små bogstaver.
• Tryk på og hold
–
nede for at indtaste tal.
Sådan skiftes tekstindtastningsmetoder
• Tryk på og hold
nede, når du skriver meddelelsen.
Sådan slettes tegn
• Tryk på
.
Sådan skifter du skrivesprog
• Tryk på og hold
nede, når du skriver meddelelsen.

Talemeddelelse
De personer, der ringer til dig, kan lægge en talemeddelelse, hvis
du ikke kan besvare opkaldet. Du kan få dit talemeddelelsesnummer
fra din netoperatør.
Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste
1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemedd.nr. fra
standby.
2 Gå til nummeret på din talemeddelelsestjeneste, og vælg OK.
3 Indtast talemeddelelsesnummeret, og vælg OK.
Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten
• Tryk på og hold
nede fra standby.

33
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Låse
SIM-kortlås
PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren.
Hvis meddelelsen Forkert PIN-kode Resterende forsøg:
vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet
PIN- eller PIN2-koden forkert.
Sådan ophæver du spærring af SIM-kortet
1 Når PIN-kode spærret vises, skal du vælge Lås op.
2 Indtast PUK-koden, og vælg OK.
3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK.
4 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg OK.
Sådan aktiverer du SIM-kortlåsen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed
> Låse > SIM-beskyttelse > Beskyttelse fra standby.
2 Indtast PIN-koden, og vælg OK.
3 Vælg Til.
Sådan redigerer du din PIN-kode
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed
> Låse > SIM-beskyttelse > Skift PIN-kode fra standby.
2 Indtast PIN-koden, og vælg OK.
3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK.
4 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg OK.
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Telefonlås
Du kan forhindre uautoriseret brug af telefonen. Du kan ændre
telefonens låsekode (0000 som standard) til en hvilken som helst
fircifret kode.
Sådan aktiverer du telefonlåsen
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed
> Låse > Tlf.beskyttelse > Vis kode fra standby.
2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK.
3 Vælg Til.
Sådan ændrer du telefonens låsekode
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed
> Låse > Tlf.beskyttelse > Skift kode fra standby.
2 Indtast den nuværende kode, og vælg OK.
3 Indtast en ny kode, og vælg OK.
4 Indtast den nye kode igen, og vælg OK.
Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen
hos din Sony Ericsson-forhandler.
Sådan låser du telefonen op
1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed
> Låse > Tlf.beskyttelse > Vis kode fra standby.
2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK.
3 Vælg Fra.
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Fejlfinding
Nogle problemer kræver, at du kontakter din netoperatør. Besøg
www.sonyericsson.com/support for at få mere support.

Nulstil alt
Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen
flimrer eller fryser samt navigationsproblemer, skal du nulstille
telefonen. Hvis du vælger Nulstil alt, slettes alle brugerdata
såsom kontakter, meddelelser, billeder og lyde.
Sådan nulstiller du alle indstillinger
• Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Nulstil alt
> Fortsæt > Fortsæt fra standby.

Fejlmeddelelser
PIN-kode spærret
Du har indtastet PIN-koden forkert tre gange i træk. Dit SIM-kort
er nu låst. Lås SIM-kortet op med PUK-koden, som følger med
PIN-kode fra din netoperatør.
Sådan låses SIM-kortet op
1 Indtast PUK-koden, og vælg OK.
2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK.
3 Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg OK.
Indsæt SIM
Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller det kan være isat
forkert. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
• Fjern SIM-kortet, og isæt det korrekt.
• Rengør stikkene på SIM-kortet og telefonen med en blød
børste, et stykke stof eller en bomuldsklud.
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• Kontroller, om SIM-kortet er beskadiget.
• Kontakt netoperatøren for at få et nyt SIM-kort.
Jeg kan ikke tænde telefonen
Forsøg at oplade telefonen, indtil den er færdig med at oplade.
Indsæt opladeren (sørg for, at strømikonet på opladeren vender
opad), og oplad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet på skærmen
vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter.
Jeg kan ikke bruge internettet eller MMS
Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter
dataoverførsel, samt de korrekte indstillinger i telefonen.
Jeg kan ikke sende SMS’er
Sørg for, at du har et gyldigt servicecenternummer i din telefon.
Telefonen bliver ikke fundet af andre brugere via trådløs
Bluetooth-teknologi
Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen. Kontroller under
Synlighed, at telefonen er indstillet til Vis telefon. Se Sådan
aktiveres Bluetooth på side 29.
Telefonen slukker af sig selv
Hvis telefonen slukker af sig selv under transport, skyldes det,
at noget i lommen eller tasken har aktiveret afbrydertasten. Du
skal slå den automatiske tastelås til.
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Declaration of conformity for F305
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAC-1052161-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates
is in conformity with the appropriate standards
EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1,
EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60 950-1:2006, following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive
1999/5/EC.
Lund, May 2008

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS
Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) This
device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson
may void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.
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This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
Sony Ericsson F305
GSM 850/900/1800/1900
Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications
AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile
Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at
foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning, som skyldes
typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer
af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget
i nye udgaver af denne Brugervejledning.
Alle rettigheder forbeholdes.
© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008
Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning,
understøttes ikke af alle net. Det gælder også for GSM-nettets internationale
nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder,
hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej.
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Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Illustrationerne
tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse
af den faktiske telefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og
videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant
indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts
rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke
Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du
henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette
ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende
telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson
garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et
sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan
under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette
ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold.
Sony, M2 og Memory Stick Micro er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke
eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Teknologien til tekstindtastning med ordbogsforslag benyttes under licens
fra Zi Corporation. Bluetooth er et varemærke eller et registreret varemærke
tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericssons brug af mærket sker under
licens. Liquid Identity-logoet, Style-Up, PlayNow og TrackID er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile
Communications AB. TrackID™-musik er drevet af Gracenote Mobile.
Microsoft, Windows og Vista er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt
er omfattet af visse rettigheder til immateriel ejendom tilhørende Microsoft.
Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden licens fra Microsoft. Java™ og alle Java-baserede varemærker og
logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun
Microsystems, Inc. i USA og andre lande/områder. Slutbrugerlicensaftale
gældende for Sun™ Java™ J2ME™.
Eksportregulativer: Dette produkt, herunder eventuel software eller tekniske
data, som er indeholdt i produktet, eller som følger med produktet, kan være
omfattet af eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export
Administration Act med tilhørende bestemmelser samt det amerikanske
sanktionsprogram, der administreres af OFAC (Office of Foreign Assets
Control) under det amerikanske handelsministerium, og kan være omfattet
af eksport- eller importlovgivning i andre lande. Brugeren og ihændehaveren
af produktet accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender

40
This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

at have ansvaret for at indhente de fornødne tilladelser til at eksportere,
geneksportere eller importere dette produkt. Dette produkt, herunder
eventuel software, som er indeholdt heri, må ikke overføres eller på anden
måde eksporteres eller geneksporteres (i) til en statsborger eller indbygger
eller en juridisk enhed i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (denne
liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller noget land, som USA
opretholder handelsembargo imod; eller (ii) til personer eller juridiske enheder,
der findes på USA’s finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer
(U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nations) eller (iii)
personer eller juridiske enheder på andre eksportbegrænsningslister, der
fra tid til anden udarbejdes af den amerikanske regering, herunder, men
ikke begrænset til USA’s handelsministeriums oversigt over personer eller
juridiske enheder, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce
Department’s Denied Persons List or Entity List) eller på USA’s
udenrigsministeriums ikke-spredningssanktionsliste (U.S. State Department’s
Nonproliferation Sanctions List).
Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af
USA’s regering er underlagt de begrænsninger, som findes i ”Rights in
Technical Data and Computer Software Clauses” i DFARS 252.227-7013(c)
(1) (ii) og FAR 52.227-19(c) (2).
Dette produkt er omfattet af licens i henhold til ”MPEG-4 visual and AVC
patent portfolio licenses” til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle
brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med ”MPEG-4 visual
standard” (”MPEG-4 video”) eller AVC-standarden (”AVC-video”) og/eller
(ii) dekodning af MPEG-4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der
deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaffet
fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for
brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C., herunder
oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt
licenser hertil. Se http://www.mpegla.com.
Lyddekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer
IIS og Thomson. Alle andre varemærker og copyrights tilhører de respektive
ejere.
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