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Käytön aloitus

Tärkeitä tietoja
Lue kappale Tärkeitä tietoja ennen matkapuhelimen käyttämistä.

Kosketusohjeita
Harmaalla viivalla korostetut ohjeet koskevat ainoastaan kosketusnäytön toimintoja.
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Puhelimen yleiskuvaus

1 Kuuloke
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

2 Näyttö

3 Valintanäppäimet

4 Puhelunäppäin

5 Toimintovalikkonäppäin

6 Navigointinäppäin

7 C (Clear) ‑tyhjennysnäppäin

8 Äänenvoimakkuusnäppäin

9 Puhelun lopetusnäppäin / virtanäppäin

10 Kameranäppäin/suljinnäppäin

   

 

11 Näytön lukitusnäppäin
11

12

13

14

15

16

17

12 Salamavalo

13 Kameran linssi

14 Muistikorttipaikka (kannen alla)

15 Laturin, handsfree-laitteen ja USB-kaapelin liitäntä

16 Puhelimen antenni

17 Kaiutin

SIM-kortin asentaminen

1 Irrota puhelimen akkukansi.
2 Liu’uta SIM-kortti korttipaikkaan siten, että kullanväriset liittimet osoittavat alaspäin.
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Akun asentaminen

1 Aseta akku puhelimeen etikettipuoli ylöspäin ja liittimet toisiaan vasten.
2 Kiinnitä akkukansi.

Virran kytkeminen puhelimeen

Virran kytkeminen puhelimeen

1 Paina  ja pidä sitä painettuna.
2 Anna tarvittaessa SIM-kortin PIN ja valitse OK.
3 Valitse kieli.
4 Seuraa näytön ohjeita.

Jos haluat korjata virheen syöttäessäsi PIN-koodia, paina .

SIM-kortti
Verkko-operaattorilta saamasi SIM (Subscriber Identity Module) ‑kortti sisältää tietoja
liittymästäsi. Katkaise aina puhelimesta virta ja irrota laturi, ennen kuin asennat tai poistat
puhelimen SIM-kortin.

Voit tallentaa yhteystiedot SIM-kortille, ennen kuin poistat kortin puhelimesta.

PIN-koodi
Puhelimen palveluiden ja toimintoja aktivoiminen voi edellyttää PIN (Personal Identification
Number) ‑koodin antamista. Verkko-operaattorisi antaa PIN-koodin. Kukin PIN-koodin
numero näkyy tähtenä *, ellei koodi ala hätänumeron numeroilla, esimerkiksi numeroilla 112
tai 911. Voit nähdä ja valita hätänumeron syöttämättä PIN-koodia.

Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukittuu. Katso SIM-suojaus
sivulla 67.

Valmiustila
Kun olet käynnistänyt puhelimen ja antanut PIN-koodin, verkko-operaattorin nimi tulee
näkyviin. Tätä näkymää sanotaan valmiustilaksi. Puhelin on nyt käyttövalmis.
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Muiden verkkojen käyttäminen
Esimerkiksi puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen sekä viestipalveluiden ja
tiedonsiirron käyttäminen kotiverkon ulkopuolella, samoin kuin Internet-palvelut, voivat
aiheuttaa lisäkustannuksia. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Ohje
Tätä käyttöohjetta täydentäviä lisätietoja on toiminto-oppaissa ja tiedoissa, jotka ovat
luettavissa osoitteessa www.sonyericsson.com/support.

Myös puhelimessasi on ohjetoimintoja ja käyttöohje. Katso seuraavista ohjeista, miten niitä
käytetään.

Puhelimen käyttöohjeen käyttö
• Valitse Valikko > Asetukset > Ohje > Käyttöohje.

Vihjeiden tarkasteleminen
• Valitse Valikko > Asetukset > Ohje > Vihjeitä.

Jos haluat nähdä toiminnon tiedot
• Selaa toiminnon kohdalle ja valitse Ohje, jos se on saatavilla. Eräissä tapauksissa

vaihtoehto Ohje on näkyvissä kohdassa Valinn..

Jos haluat nähdä puhelimen esittelyn
• Valitse Valikko > Viihde > Esittely.

Puhelimen tilan tarkasteleminen
• Paina äänenvoimakkuusnäppäintä. Puhelimen, muistin ja akun tiedot tulevat

näkyviin.

Tuetut palvelut ja toiminnot
Joitakin tässä käyttöohjeessa kuvattuja palveluja ja ominaisuuksia ei tueta kaikilla alueilla,
kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä. Tämä koskee muun muassa
kansainvälistä GSM-hätänumeroa 112. Voit kysyä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta,
onko jokin tietty palvelu tai ominaisuus käytettävissä ja liittyykö sen käyttöön lisämaksuja.

Akun lataaminen
Puhelimen akku on ostettaessa osittain ladattu.

Akun lataaminen

1 Liitä laturi puhelimeen.
2 Voit irrottaa laturin kääntämällä laturin liitintä ylöspäin.

Akun suorituskyvyn maksimointi
• Lataa puhelimesi usein. Akku kestää pidempään, jos lataat sen säännöllisesti.
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• Jos olet alueella, jossa ei ole kattavaa verkkoa, puhelimesi etsii toistuvasti käytettävissä
olevia verkkoja. Tämä kuluttaa virtaa. Jos et voi siirtyä alueelle, jossa verkon kattavuus on
parempi, kytke puhelin väliaikaisesti pois päältä.

• Kytke pois 3G, langaton Bluetooth™ -tekniikka ja Wi-Fi™, kun et tarvitse kyseisiä toimintoja.
• Älä peitä puhelimen antennia puhelun aikana.

Osoitteesta www.sonyericsson.com/support saat lisätietoja akun suorituskyvyn maksimoinnista.
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Näytön kuvakkeet
Seuraavat kuvakkeet voivat näkyä näytössä:

Kuvake Kuvaus

Akku on lähes täyteen ladattu

Akku on ladattava

Verkon kattavuus on hyvä

Ei verkkoa (näkyy myös lentotilassa)

3G-verkko on käytettävissä

UMTS HSPA -verkko on käytettävissä

Vastaamattomat puhelut

Puhelut siirretty

Puhelu meneillään

Mikrofoni on mykistetty

Kaiutin on käytössä

Puhelin on äänettömässä tilassa

Uusi tekstiviesti

Uusi multimediaviesti

Uusi sähköpostiviesti

Mediasoitin on käytössä

Radio on käytössä

Handsfree on kytketty

Bluetooth-toiminto on käytössä

Bluetooth-kuulokkeet on kytketty

Puhelin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

Puhelin on yhdistetty Internetiin

Suojattu Web-sivu

Herätys on aktivoitu

Tapaamisen muistutus

Tehtävän muistutus

GPS on aktivoitu

Java-sovellus on aktivoitu

Kosketustoiminto
Puhelimessasi on kosketustoiminto, joka aktivoituu, kun puhelin suljetaan.
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Navigointi kosketusnäytöllä

Kosketa
Valitse tai aktivoi näytöllä näkyvä kohde koskettamalla sitä.

Vedä
Siirrä kohde näytöllä paikasta toiseen koskettamalla sitä, pitämällä sormi
paikallaan ja vetämällä kohdetta.

Sipaise
Kosketa näyttöä ja siirrä sormeasi nopeasti vasemmalle, oikealle, ylös tai
alas.

 Kosketa ja pidä
Kosketa ja pidä sormesi kohteen päällä aktivoidaksesi kohteen tai
saadaksesi valikon esiin.

Mediaselaimen yleiskatsaus

1 2 3 4 5

1 Kamera

2 Valokuva

3 Musiikki

4 Video

5 Radio

Mediaselaimen navigointi
1 Avaa näytön lukitus.
2 Kosketa jotain kohdetta.
3 Mene takaisin koskettamalla näytön yläosaa,  tai .

Kosketustoiminnon käyttäminen

Näytön aktivointi
• Paina  puhelimen päältä.

Näytön lukituksen avaaminen
• Vedä  puhelimen yläosaan.

Kosketustoiminnon lukitseminen
• Paina  puhelimen päältä.
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Valikkojen yleiskuvaus*

PlayNow™

Kamera

Paikannuspalvelut
Google Maps
Suunnistus
Tracker
Omat suosikit
Asetukset

Puhelutiedot**

Kaikki

Vastatut

Soitetut

Ei vastatut

Internet

Viestinvälitys
Luo uusi
Saapuneet/Keskustelut
Viestit
Sähköposti
Soita vastaajaan

Yhteystiedot
Minä
Uusi yhteystieto

Järjestely
Herätykset
Sovellukset
Media Home
Tiedostonhallinta **
Tiedostonsiirto
Kalenteri
Tehtävät
Muistiinpanot
Videopuhelu
Synkronointi
Ajastin

Ajanotto
Taskulamppu
Laskin

Viihde
Online-palvelut
Radio
TrackID™
Etäkäyttö
Pelit
Photo Mate
Tallenna ääntä
Esittely

Media
Valokuvaus
Musiikki
Video
Pelit
Web-syötteet
Asetukset

Musiikkisoitin

Asetukset
Yleiset
Profiilit
Aika ja pvm
Kieli
Päivityspalvelu
Ääniohjaus
Pikakomennot
Lentotila
PIN-koodit
Suojaus
Apuvälineet
Puhelimen tila
Perusnollaus

Äänet ja hälyt.
Soittovoimakkuus
Soittoääni
Äänetön
Voimistuva ääni
Värinähälytin
Viestihälytys
Näppäinäänet

Näyttö

Taustakuva
Päävalik. asettelu
Teema
Aloitusnäyttö
Näytönsäästäjä
Kellon koko
Kirkkaus
Muokkaa linjatunn.

Puhelutiedot
Pikavalintanrot
Älyhaku
Siirrä puhelut
Linjalle 2
Puhelujen hallinta
Aika
Piil./näytä oma nro
Handsfree
Vastaa avaamalla
Katk. sulkem. läppä

Liitettävyys
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Puhelimen nimi
Verkon jakaminen
Synkronointi
Laitehallinta
Matkapuh.verkot
Datayhteys
Internet-asetukset
Suoratoistoasetukset
Viestiasetukset
SIP-asetukset
Lisälaitteet

Ohje
Käyttöohje
Asetusten lataaminen
Perusasetukset
Vihjeitä

* Jotkin valikot ovat
operaattori-, verkko- ja
liittymäkohtaisia.
** Voit siirtyä alivalikoissa
välilehtien välillä
navigointinäppäimen avulla.
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Navigointi

Päävalikon käyttäminen
• Kun Valikko tulee näyttöön, valitse Valikko painamalla keskimmäistä

valintanäppäintä.
• Jos Valikko ei näy näytössä, valitse paina  ja valitse Valikko painamalla

keskimmäistä valintanäppäintä.

Puhelimen valikoissa siirtyminen

• Liiku valikoissa painamalla navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai
oikealle.

Näytössä näkyvien toimintojen valitseminen
• Paina vasenta, keskimmäistä tai oikeaa valintanäppäintä.

Kohteen asetusten tarkasteleminen
• Valitse Valinn., jos haluat esimerkiksi muokata.

Toiminnon lopettaminen
• Paina .

Valmiustilaan palaaminen
• Paina .

Mediatiedostojen selaaminen
1 Valitse Valikko > Media.
2 Siirry valikon toimintoon ja paina navigointinäppäintä oikealle.
3 Palaa takaisin painamalla navigointinäppäintä vasemmalle.

Kohteiden poistaminen
• Paina , jos haluat poistaa kohteita kuten numerot, kirjaimet, kuvat ja äänet.

Välilehdet
Käytettävissä voi olla välilehtiä. Esimerkiksi Puhelutiedot-valikossa on välilehtiä.

Siirtyminen välilehdeltä toiselle
• Paina navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.

Pikakomennot
Voit siirtyä valmiustilasta suoraan toimintoihin käyttämällä navingointinäppäintä.

Valmiustilapikakomentojen käyttäminen
• Liiku valikoissa painamalla navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai

oikealle tai siirry suoraan toimintoon.
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Valmiustilapikakomennon muokkaaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Pikakomennot.
2 Selaa valinnan kohdalle ja valitse Muokkaa.
3 Selaa valikkovalinnan kohdalle ja valitse Pikak..

Päävalikon pikavalinnat
Numerointi valikoissa alkaa vasemman yläkulman kuvakkeesta ja siirtyy vaakasuunnassa
kukin rivi kerrallaan.

Siirtyminen suoraan päävalikon kohteeseen
• Valitse Valikko ja paina – , ,  tai .

Päävalik. asettelu ‑asetuksen arvon tulee olla Ristikko. Katso Päävalikkoasettelun vaihtaminen
sivulla 65.

Toimintovalikko
Toimintovalikosta voit valita nopeasti seuraavia ominaisuuksia:

• Uudet tapaht. – vastaamattomat puhelut ja uudet viestit.
• Sovell. käynn. – taustalla toimivat sovellukset.
• Omat pikakom. – voit lisätä suosikkitoimintojasi ja käyttää niitä nopeasti.
• Internet – yhdistää kätevästi Internetiin.

Toimintovalikon avaaminen
• Paina .

Hälytykset ja ilmoitukset
Voit käsitellä herätyksen hälytyksiä ja saada ilmoituksia esimerkiksi saapuvista viesteistä ja
kalenterin tapahtumista. Jos ohitat ilmoituksen, voit katsoa sen myöhemmin
toimintovalikossa.

Herätyksen kytkeminen pois tai torkuttaminen
Kun herätysääni kuuluu:

• Kytke herätys pois vetämällä herätyskuvaketta oikealle.

• Torkuta herätystä koskettamalla Torkku.

Ilmoituksen hylkääminen
• Kun saat ilmoituksen saapuvasta sähköpostiviestistä tai kalenteritapahtumasta,

kosketa .

Muisti
Voit tallentaa sisältöä muistikortille, puhelimen muistiin ja SIM-kortille. Kuvat ja musiikki
tallennetaan automaattisesti muistikortille, jos muistikortti on asennettuna. Jos muistikorttia
ei ole tai se on täynnä, valokuvat ja musiikki tallennetaan puhelimen muistiin. Viestit ja
yhteystiedot tallennetaan puhelimen muistiin, mutta voit halutessasi tallentaa ne myös SIM-
kortille.

Muistikortti

Muistikortti pitää ehkä hankkia erikseen.

Puhelimesi tukee microSD™ ‑muistikorttia, joka lisää puhelimessa käytettävissä olevan
tallennustilan määrää. Tämäntyyppistä korttia voidaan käyttää myös siirrettävänä muistina
muiden yhteensopivien laitteiden välillä.
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Voit siirtää sisältöä muistikortin ja puhelimen muistin välillä.

Muistikortin asettaminen

• Poista akku ja aseta muistikortti siten, että kullanväriset kosketuspinnat jäävät
alapuolelle.

Puhelimen kieli
Voit valita puhelimessa käytettävän kielen.

Puhelimen kielen vaihtaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Kieli > Puhelimen kieli.
2 Valitse vaihtoehto.

Tekstin kirjoittaminen
Voit käyttää tekstin kirjoittamiseen tavallista tekstinsyöttöä tai ennakoivaa tekstinsyöttöä

. Ennakoiva tekstinsyöttö käyttää puhelimen sanakirjasovellusta.

Kirjoituskielen vaihtaminen
• Kun kirjoitat tekstiä, paina ja pidä painettuna -näppäintä.

Tekstinsyöttömenetelmän vaihtaminen
• Kun kirjoitat tekstiä, paina ja pidä painettuna -näppäintä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien tai numeroiden välillä
• Kun kirjoitat tekstiä, paina -näppäintä.

Numeroiden kirjoittaminen
1 Kun kirjoitat tekstiä, paina  kunnes  näkyy näytön yläosassa.
2 Kirjoita numero painamalla  – .

Voit kirjoittaa numeron tekstisyöttötilassa pitämällä  –  painettuna.

Välimerkkien ja symboleiden lisääminen
1 Kun kirjoitat tekstiä, paina lyhyesti .
2 Selaa haluamasi erikoismerkin kohdalle ja valitse Lisää.

Voit valita useimmin käytetyt välimerkit myös painamalla .
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Kirjainten kirjoittaminen ennakoivan tekstinsyötön avulla
1 Valitse esimerkiksi Valikko > Viestinvälitys > Luo uusi > Viesti.
2 Jos  ei ole näkyvissä, ota ennakoiva tekstinsyöttö käyttöön pitämällä  jonkin

aikaa painettuna.
3 Paina kutakin näppäintä ainoastaan kerran, vaikka haluamasi kirjain ei olisikaan

näppäimen ensimmäinen kirjain. Jos haluat kirjoittaa esimerkiksi sanan "Jane", paina
, , , . Kirjoita koko sana, ennen kuin katsot vaihtoehtoja.

4 Katso sanaehdotuksia painamalla  tai paina navigointinäppäintä alaspäin.
5 Voit hyväksyä ehdotetun sanan ja lisätä välilyönnin painamalla .

Kirjainten kirjoittaminen tavallisen tekstinsyötön avulla
1 Valitse esimerkiksi Valikko > Viestinvälitys > Luo uusi > Viesti.
2 Jos  on näkyvissä, siirry tavalliseen tekstinsyöttöön painamalla  ja pitämällä se

painettuna.
3 Paina näppäimiä –  toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.
4 Painamalla  voit lisätä välilyönnin.

Sanojen lisääminen puhelimen sanastoon
1 Kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä tekstin kirjoittamiseen, valitse Valinn. >

Muokkaa sanaa.
2 Kirjoita sana tavallisen tekstinsyötön avulla ja valitse Tallenna.
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Soittaminen
Puhelimeen on kytkettävä virta, ja sen on oltava verkon kuuluvuusalueella.

Puheluihin vastaaminen
Voit vastata puheluihin avaamatta puhelinta.

Puheluun vastaaminen, kun näytön lukitus on käytössä

• Vedä  vasemmalta oikealle.

Puheluun vastaaminen, kun näytön lukitus ei ole käytössä
• Kosketa .

Puhelun hylkääminen, kun näytön lukitus on käytössä

• Vedä  oikealle ja sitten vasemmalle.

Puhelun hylkääminen, kun näytön lukitus ei ole käytössä

• Kosketa .

Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana
• Kosketa .

Kaiuttimen ottaminen käyttöön puhelun aikana
• Kosketa .

Älä pidä puhelinta korvallasi, kun käytät kaiutinta. Se voi vahingoittaa kuuloasi.

Soittoäänen mykistäminen ennen puheluun vastaamista, kun näytön lukitus on
käytössä

• Vedä  oikealle.

Soittoäänen mykistäminen ennen puheluun vastaamista, kun näytön lukitus ei ole
käytössä

• Kosketa .
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Puhelun lopettaminen

• Kosketa .

Puheluiden soittaminen ja puheluihin vastaaminen

Soittaminen puhelimella
1 Kirjoita puhelinnumero (lisää tarvittaessa eteen maatunnus ja suuntanumero).
2 Paina .

Voit soittaa yhteystiedoissa ja puheluluettelossa oleviin numeroihin.

Puhelun lopettaminen
• Paina .

Ulkomaanpuheluiden soittaminen
1 Paina  ja pidä sitä painettuna, kunnes näkyviin tulee plusmerkki (+).
2 Kirjoita maatunnus, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.
3 Paina .

Numeron uudelleenvalinta
• Kun näyttöön tulee Yritetäänkö uudelleen?, valitse Kyllä.

Älä pidä puhelinta korvallasi, kun odotat. Kun puhelu yhdistetään, puhelimesta kuuluu voimakas
signaali.

Puheluun vastaaminen
• Paina .

Puhelun hylkääminen
• Paina .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana
• Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas.

Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana
1 Paina ja pidä painettuna .  tulee esiin.
2 Peruuta mykistys painamalla  jonkin aikaa.

Kaiuttimen käyttäminen puhelun aikana
• Valitse Kaiutin.  tulee esiin.

Älä pidä puhelinta korvallasi, kun käytät kaiutinta. Se voi vahingoittaa kuuloasi.

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen valmiustilassa
• Näkyviin tulee . Avaa puhelulista painamalla .

Videopuhelu
Videopuhelun aikana voit jakaa videota pääkamerasta.
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Ennen videopuhelun soittamista
3G (UMTS) -palvelu on käytettävissä, kun  tai  on näkyvissä. Videopuhelun soittaminen
edellyttää, että puhelun molemmilla osapuolilla on 3G (UMTS) -puhelinliittymät, jotka tukevat
3G (UMTS) -palvelua ja ovat 3G (UMTS) -kuuluvuusalueella.

Videopuhelun soittaminen
1 Kirjoita puhelinnumero (lisää tarvittaessa eteen maatunnus ja suuntanumero).
2 Valitse Valinn. > Soita videopuhelu.

Kuvan lähentämisen ja loitontamisen käyttäminen videopuhelujen aikana
• Paina navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin.

Valokuvien ja videoiden jakaminen videopuhelun aikana
1 Siirry videoiden jakovälilehteen videopuhelun aikana painamalla navigointinäppäintä

vasemmalle.
2 Selaa videoleikkeen tai valokuvan kohdalle ja valitse Jaa.

Videopuheluasetusten tarkasteleminen
• Valitse puhelun aikana Valinn..

Hätäpuhelut
Puhelin tukee kansainvälisiä hätänumeroita, kuten 112 ja 911. Näitä numeroita käyttämällä
voidaan yleensä soittaa hätäpuhelu missä tahansa maassa puhelinverkon
kuuluvuusalueella, vaikka puhelimessa ei olisi SIM-korttia.

Joissakin maissa voi olla käytössä myös muita hätänumeroita. Verkko-operaattori on voinut
tallentaa SIM-kortille myös paikallisia hätänumeroita.

Hätäpuhelun soittaminen
• Näppäile 112 (kansainvälinen hätänumero) ja paina .

Paikallisten hätänumeroiden tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Erikoisnumerot >

Hätänumerot.

Verkot
Puhelimesi siirtyy automaattisesti GSM-verkosta  (UMTS) -verkkoon tai  -verkkoon sen
mukaan, mikä verkko on käytettävissä. Jotkus verkko-operaattorit sallivat verkon
vaihtamisen manuaalisesti.

Verkon vaihtaminen manuaalisesti
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Matkapuh.verkot > GSM- ja 3G-

verkot.
2 Valitse vaihtoehto.

Puhelulista
Voit katsoa tietoja vastatuista  , soitetuista  sekä vastaamattomista tai hylätyistä 
puheluista.

Soittaminen numeroon, joka on puhelulistassa
1 Paina  ja siirry selaamalla välilehteen.
2 Selaa nimen tai numeron kohdalle ja valitse .

18

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.



Yhteystiedot
Voit tallentaa nimiä, numeroita ja henkilökohtaisia tietoja kohtaan Yhteystiedot. Tiedot
voidaan tallentaa puhelimen muistiin tai SIM-korttiin.

Voit synkronoida yhteystiedot Sony Ericsson PC Suiten avulla.

Oletusyhteystiedot
Voit valita, mitkä yhteystiedot näytetään oletusyhteystietoina. Jos oletusasetukseksi on
valittu Puhelim. yht.tiedot, yhteystiedoissa näkyvät kaikki kohteeseen Yhteystiedot
tallennetut tiedot. Jos oletuksena on SIM-yhteystiedot, yhteystiedoissa näkyvät vain SIM-
korttiin tallennetut nimet ja numerot.

Oletusyhteystietojen valitseminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Lisäasetukset >

Oletusyhteystiedot.
3 Valitse vaihtoehto.

Puhelinmuistio
Voit tallentaa nimiä, numeroita ja henkilökohtaisia tietoja puhelinmuistioon. Ne tallennetaan
puhelimen muistiin.

Puhelimen yhteystiedon lisääminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Lisää.
3 Kirjoita nimi ja valitse OK.
4 Selaa kohtaan Uusi numero: ja valitse Lisää.
5 Kirjoita numero ja valitse OK.
6 Valitse numerovaihtoehto.
7 Siirry välilehdeltä toiselle ja lisää tiedot tarvittaviin kenttiin.
8 Valitse Tallenna.

Yhteystietoihin soittaminen

Yhteystiedon numeroon soittaminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Siirry selaamalla yhteystietoon ja valitse .

Yhteystietovalikkoon siirtyminen
• Paina ja pidä painettuna näppäimiä – .

Älyhaun avulla soittaminen
1 Paina –  kun haluat lisätä (vähintään kaksi) merkkiä. Kaikki merkki- ja

kirjainjonoa vastaavat merkinnät tai kirjaimet näkyvät luettelossa.
2 Siirry selaamalla yhteystietoon tai puhelinnumeroon ja valitse .

Älyhaun käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Älyhaku.
2 Valitse vaihtoehto.

19

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.



Yhteystietojen muokkaaminen

Tietojen lisääminen puhelimen yhteystietoon
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa yhteystietoon ja valitse Valinn. > Muokkaa yhteyst..
3 Siirry välilehtien välillä ja valitse Lisää tai Muokkaa.
4 Valitse vaihtoehto ja lisättävä tai muokattava tieto.
5 Valitse Tallenna.

Jos liittymäsi tukee soittajan tunnistuspalvelua (Calling Line Identification, CLI), voit määrittää
soittajille henkilökohtaiset soittoäänet ja kuvat.

Nimien ja numeroiden kopioiminen puhelimen yhteystietoihin
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Lisäasetukset > Kopioi

SIM:ltä.
3 Valitse vaihtoehto.

Nimien ja numeroiden kopioiminen SIM-kortille
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Lisäasetukset > Kopioi SIM-

kortille.
3 Valitse vaihtoehto.

Kun kopioit kaikki puhelimen yhteystiedot SIM-kortille, kaikki SIM-kortilla sijaitsevat tiedot
korvataan.

Nimien ja puhelinnumeroiden automaattinen tallentaminen SIM-kortille
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Lisäasetukset > Autom. tall.

SIM:lle.
3 Valitse vaihtoehto.

Yhteystietojen tallentaminen muistikortille
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Lisäasetukset > Varm.kop.

muistik..

SIM-yhteystiedot
SIM-yhteystiedot voivat sisältää vain nimiä ja numeroita. Tiedot tallennetaan SIM-kortille.

SIM-yhteystiedon lisääminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Lisää.
3 Kirjoita nimi ja valitse OK.
4 Kirjoita numero ja valitse OK.
5 Valitse numerovaihtoehto ja lisää tietoja, jos niitä on saatavilla.
6 Valitse Tallenna.

Yhteystietojen poistaminen

Kaikkien yhteystietojen poistaminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Lisäasetukset > Poista kaikki

yhteyst..
3 Valitse vaihtoehto.

Yhteystietomuistin tila
Puhelimeen tai SIM-korttiin mahtuvien yhteystietojen lukumäärä riippuu vapaana olevasta
muistista.
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Yhteystietomuistin tilan tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Lisäasetukset > Muistin tila.

Minä
Voit kirjoittaa tietoja itsestäsi ja voit lähettää esimerkiksi käyntikorttisi.

Minä-tietojen antaminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Minä ja valitse Avaa.
3 Selaa valinnan kohdalle ja muokkaa tietoja.
4 Valitse Tallenna.

Oman käyntikortin lisääminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Minä ja valitse Avaa.
3 Selaa kohtaan Omat yhteystiedot ja valitse Lisää > Luo uusi.
4 Siirry välilehdeltä toiselle ja lisää tiedot tarvittaviin kenttiin.
5 Määritä tiedot ja valitse Tallenna.

Ryhmät
Voit luoda numero- ja sähköpostiosoiteryhmän kohdassa Puhelim. yht.tiedot viestien
lähettämistä varten. Voit käyttää numeroryhmiä (ja niiden puhelinnumeroita) myös
luodessasi soittajaluetteloita.

Numero- ja sähköpostiosoiteryhmän luominen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Ryhmät.
3 Selaa kohtaan Uusi ryhmä ja valitse Lisää.
4 Kirjoita ryhmän nimi ja paina Jatka.
5 Selaa kohtaan Uusi ja valitse Lisää.
6 Selaa jokaisen merkittävän yhteystietopuhelinnumeron tai ‑sähköpostiosoitteen

kohdalle ja valitse Merkitse.
7 Valitse Jatka > Valmis.

Pikavalinta
Pikavalinnan avulla voit määrittää yhdeksän yhteystietoa, joiden numerot voit valita nopeasti
suoraan valmiustilasta. Yhteystiedot voidaan tallentaa paikkoihin 1‑9.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintanumeroihin
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Pikavalintanrot.
3 Siirry vierittämällä muistipaikan numeron kohdalle ja valitse Lisää.
4 Valitse yhteystieto.

Numeron pikavalinta
• Kirjoita paikan numero ja paina .

Muut puhelutoiminnot

Vastaajapalvelu
Jos liittymässäsi on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaasi viestejä, kun et vastaa
puhelimeen.
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Vastaajapalvelun numeron kirjoittaminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Viestit > Asetukset > Viestiasetukset-välilehti >

Vastaajan numero.
2 Kirjoita numero ja valitse OK.

Vastaajapalveluun soittaminen
• Paina  ja pidä sitä painettuna.

Ääniohjaus
Kun luot äänikomentoja, voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:

• Äänivalinta – voit soittaa henkilölle lausumalla hänen nimensä.
• Voit vastata puheluihin ja hylätä puhelut käyttäessäsi handsfree-laitetta.

Äänikomentojen tallentaminen äänivalinnan avulla
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Ääniohjaus > Äänivalinta > Aktivoi.
2 Valitse Kyllä > Uusi äänikomento ja valitse yhteystieto. Jos yhteystiedolla on

useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse numero, johon äänikomento lisätään.
3 Tallenna äänikomento, esimerkiksi "Juhanin matkapuhelin".
4 Seuraa näytön ohjeita. Odota äänimerkkiä ja sano komento. Puhelin toistaa

äänikomennon sinulle.
5 Jos äänitys kelpaa, valitse Kyllä. Jos et ole tyytyväinen nauhoitukseen, paina Ei ja

toista vaiheet 3 ja 4.

Äänikomennot tallentuvat puhelimen muistiin. Niitä ei voi käyttää muissa puhelimissa.

Äänivalinnan suorittaminen
1 Pidä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna.
2 Odota äänimerkkiä ja sano äänittämäsi nimi, esimerkiksi "Juhanini matkapuhelin".

Puhelin toistaa nimen, ja puhelu yhdistyy.

Äänivastauksen aktivointi ja äänivastauksen komentojen äänittäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Ääniohjaus > Äänivastaus > Aktivoi.
2 Seuraa esiin tulevia ohjeita ja valitse Jatka. Odota äänimerkkiä ja sano "Vastaa" tai

jokin muu valitsemasi sana.
3 Hyväksy valitsemalla Kyllä tai aloita uusi tallennus valitsemalla Ei.
4 Odota äänimerkkiä ja sano "Varattu" tai jokin muu valitsemasi sana.
5 Hyväksy valitsemalla Kyllä tai aloita uusi tallennus valitsemalla Ei.
6 Seuraa esiin tulevia ohjeita ja valitse Jatka.
7 Valitse käyttöympäristöt, joissa haluat aktivoida äänivastauksen.

Puheluun vastaaminen äänikomentojen avulla
• Sano "Vastaa".

Äänikomennon äänittäminen uudelleen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Ääniohjaus > Äänivalinta > Muokkaa

nimiä.
2 Selaa komennon kohdalle ja valitse Asetukset > Korvaa ääni.
3 Odota äänimerkkiä ja sano komento.

Puhelujen siirtäminen
Voit siirtää puheluja esimerkiksi vastaajapalveluun.

Kun Puhelun estot ‑toiminto on käytössä, jotkin soitonsiirron valinnat eivät ole käytettävissä.

Puhelujen siirtäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Siirrä puhelut.
2 Valitse puhelutyyppi ja siirtoasetus.
3 Valitse Aktivoi.  tulee esiin.
4 Syötä numero, johon puhelut siirretään ja valitse OK.
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Koputus
Kuulet äänimerkin, jos saat toisen puhelun koputuksen ollessa käytössä.

Koputuspalvelun ottaminen käyttöön
• Valitse Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Puhelujen hallinta > Koputus >

Aktivoi.

Useampi kuin yksi puhelu
Voit käsitellä samaan aikaan useampaa kuin yhtä puhelua. Voit esimerkiksi asettaa
meneillään olevan puhelun pitoon, kun soitat toisen puhelun tai vastaat toiseen puheluun.
Voit myös siirtyä puhelusta toiseen. Et voi vastata kolmanteen puheluun ennen kuin olet
lopettanut jommankumman ensimmäisistä puheluista.

Puhelusta toiseen siirtyminen
• Paina puhelun aikana .

Kahden puhelun yhdistäminen
• Valitse puhelun aikana Valinn. > Yhdistä puhelut.

Meneillään olevan puhelun lopettaminen ja palaaminen pidossa olevaan puheluun
• Paina ensin  ja sitten .

Toisen puhelun soittaminen
1 Paina puhelun aikana . Tämä asettaa meneillään olevan puhelun pitoon.
2 Valitse Valinn. > Lisää puhelu.
3 Kirjoita valittava numero ja valitse .

Toiseen puheluun vastaaminen
• Paina puhelun aikana . Tämä asettaa meneillään olevan puhelun pitoon.

Toisen puhelun hylkääminen
• Paina puhelun aikana  ja jatka meneillään olevaa puhelua.

Meneillään olevan puhelun lopettaminen ja toiseen puheluun vastaaminen
• Valitse puhelun aikana Korvaa aktiiv. puhelu.

Neuvottelupuhelut
Neuvottelupuheluun voi osallistua viisi henkilöä yhtä aikaa.

Uuden osallistujan lisääminen
1 Paina puhelun aikana . Tämä asettaa neuvottelupuheluksi yhdistetyt puhelut

pitoon.
2 Valitse Valinn. > Lisää puhelu.
3 Kirjoita valittava numero ja valitse .
4 Valitse Valinn. > Yhdistä puhelut uuden osallistujan lisäämiseksi.
5 Lisää muut osallistujat toistamalla vaiheet.

Osallistujan vapauttaminen
1 Valitse Valinn. > Vapauta osapuoli.
2 Valitse vapautettava jäsen.

Yksityisen keskustelun aloittaminen
1 Valitse puhelun aikana Valinn. > Yksityinen puhelu ja valitse osallistuja, jolle haluat

puhua.
2 Paina Valinn. > Yhdistä puhelut, kun haluat jatkaa neuvottelupuhelua.

Omat numerot
Voit katsella, lisätä ja muokata omia puhelinnumeroitasi.
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Puhelinnumeroiden tarkistaminen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa kohtaan Uusi yhteystieto ja valitse Valinn. > Erikoisnumerot > Omat

numerot.
3 Valitse vaihtoehto.

Puhelujen hyväksyminen
Voit valita, että puhelimella voi vastaanottaa vain tietyistä puhelinnumeroista soitettuja
puheluita.

Numeroiden lisääminen soittajaluetteloon
1 Valitse Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Puhelujen hallinta > Saapuvien

hyväks. > Vain listasta.
2 Selaa kohtaan Uusi ja valitse Lisää.
3 Selaa yhteystietoon tai kohtaan Ryhmät.

Saapuvien puhelujen hyväksyminen
• Valitse Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Puhelujen hallinta > Saapuvien

hyväks. > Kaikki soittajat.

Puhelujen estäminen
Voit määrittää lähteville ja saapuville puheluille puheluneston. Palveluntarjoajasi määrittämä
salasana vaaditaan.

Jos tulevien puheluiden siirto on käytössä, et voi käyttää joitakin puhelunestoasetuksia.

Puheluiden estämisen vaihtoehdot
Vakiovaihtoehdot ovat:

• Kaikki lähtevät – kaikki lähtevät puhelut
• Läht. ulkomaanpuh. – kaikki lähtevät ulkomaanpuhelut
• Läht. kv-verkkovier. – kaikki lähtevät ulkomaanpuhelut muualle kuin kotimaahasi
• Kaikki saapuvat – kaikki saapuvat puhelut
• Saap. verkkovier. yht – kaikki saapuvat puhelut kun olet ulkomailla

Puheluiden estäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Puhelujen hallinta > Puhelun

estot.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse Aktivoi.
4 Kirjoita salasana ja valitse OK.

Puhelun kesto ja hinta
Puhelimessa näkyy puhelun aikana puheluun kulunut aika. Voit tarkistaa myös edellisen
puhelun ja lähtevien puheluiden keston sekä kaikkien puheluiden kokonaisajan.

Puhelun keston tarkistaminen
• Valitse Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Aika > Puheluajastimet.

Oman puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen
Voit näyttää tai piilottaa oman numerosi, kun soitat puhelun.

Puhelinnumeron piilottaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Puhelutiedot > Piil./näytä oma nro.
2 Valitse Piilota numero.
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Kuvien käsitteleminen
Puhelin pitää sulkea ennen kameran käytön aloittamista. Voit ottaa valokuvia ja kuvata
videoita, joita voit tarkastella, tallentaa tai lähettää. Kun puhelin on suljettu, tallennetut kuvat
ja videot ovat kohdassa  ja . Kun puhelin on avattu, tallennetut kuvat ja videot ovat
kohdassa Media ja Tiedostonhallinta. Voit siirtää sisältöä puhelimeen ja puhelimesta
Media Go™ ‑ohjelman avulla. Lisätietoja on kohdassa Sisällön siirtäminen tietokoneeseen
ja tietokoneesta sivulla 43.

Kameran ottaminen käyttöön
• Kosketa .

Still-kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen koskettamalla näyttöä
1 Ota kamera käyttöön.
2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
3 Kosketa .
4 Kosketa etsimestä sitä kohtaa, johon haluat tarkentaa. Kuva otetaan heti kun

tarkennus on asetettu. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
5 Palaa etsimeen ja ota toinen kuva painamalla .

Valokuvan ottaminen suljinnäppäimen avulla
1 Ota kamera käyttöön.
2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
3 Kosketa .
4 Paina  puoliksi alas, jos haluat käyttää automaattitarkennusta. Kun piste ja

tarkennusruutu ovat vihreitä, ota valokuva painamalla  täysin alas. Valokuva
tallennetaan automaattisesti.

5 Palaa etsimeen ja ota toinen kuva painamalla .

Zoomauksen käyttäminen
• Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Still-kameran asetusten valitseminen
1 Ota kamera käyttöön.
2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
3 Kosketa .
4 Kosketa  näyttääksesi asetuspalkin.

Kasvontunnistus
Kasvontunnistuksen avulla voi tarkentaa sivussa olevat kasvot. Kamera tunnistaa
automaattisesti kolmet kasvot, joiden kohdalla näkyy valkoinen ruutu. Vihreä ruutu näyttää,
mitkä kasvot on valittu tarkennettaviksi. Tarkennus on asetettu lähimpänä kameraa oleviin
kasvoihin.

Kasvontunnistuksen käyttäminen
1 Ota kamera käyttöön.
2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
3 Kosketa .
4 Kosketa  näyttääksesi asetuspalkin.
5 Kosketa  ja sitten .
6 Ota valokuvan koskettamalla näyttöä. Kuva otetaan heti kun tarkennus on asetettu.

Valokuva tallennetaan automaattisesti.
7 Palaa etsimeen ja ota toinen kuva painamalla .
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Photo fix
Voit parantaa ottamiasi valokuvia Photo fix ‑toiminnon avulla. Valokuvan kirkkaus, valaistus
ja kontrasti säätyvät parhaisiin mahdollisiin arvoihin yhdellä napsautuksella. Parannukset
tallennetaan valokuvan kopioon. Alkuperäinen valokuva säilyy muuttumattomana.

Valokuvan parantaminen Photo fix ‑toiminnon avulla
1 Ota valokuva.
2 Kosketa tarkastelun aikana näyttöä näyttääksesi työkalurivin.
3 Kosketa .
4 Kosketa .
5 Tarkastele parannettua kuvaa ja tallenna koskettamalla .
6 Jos et halua tallentaa parannettua kuvaa, valitse .

Voit käyttää valokuvaan Photo fix -ohjelmaa useita kertoja.

Still-kameran asetukset

Asetukset Kuvake  Kuvaus

Kuvausohjelmat   Kuvausohjelmat-toiminnon avulla voit määrittää
kameran asetukset nopeasti tavallisia tilanteita
varten esiohjelmoitujen näkymien avulla.
Kamerassa on useita asetuksia valitun näkymän
määrittämistä varten, jotta kuvasta tulisi
mahdollisimman hyvä.

 Autom. Kamera säätää valokuvan asetukset
automaattisesti.

 Muotok. Käytetään muotokuvissa. Kasvontunnistus on
käytössä. Asetukset on optimoitu niin, että ihon
sävyistä tulee hieman pehmeämmät.

 Lähikuva hämärässä Käytetään muotokuviin yöllä tai heikosti valaistuissa
ympäristöissä (ilman salamaa tai salaman kanssa).
Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä
paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.

 Urheilu Käytetään nopeasti liikkuvista kohteista otettaviin
kuviin. Lyhyt valotusaika vähentää liikkeen
aiheuttamaa epätarkkuutta.

 Lumi ja ranta Käytetään kirkkaissa ympäristöissä, jotta kuvista ei
tulisi alivalottuneita.

 Maisema Käytetään maisemakuvissa. Kamera tarkentaa
kaukana oleviin kohteisiin. Salama ei ole käytössä.

 Maisema hämärässä Käytetään maisemakuviin yöllä tai heikosti
valaistuissa ympäristöissä (ilman salamaa). Pitkän
valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan
tai asetettava vakaalle alustalle.

 Asiakirja Käytetään tekstiä tai piirroksia sisältävissä
valokuvissa. Kuva on terävämpi ja kontrasti
suurempi.

Tarkennus   Tarkennus määrittää, mikä kuvan kohta on terävä.

 Autom. Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun
kohteeseen. Valkoinen tarkennusruutu muuttuu
vihreäksi, kun tarkennus on valmis.

 Kasvontunnistus Kamera tunnistaa automaattisesti kolmet kasvot,
joiden kohdalla näkyy valkoinen ruutu. Vihreä ruutu
näyttää, mitkä kasvot on valittu käytettäessä
automaattitarkennusta. Tarkennus on asetettu
lähimpänä kameraa oleviin kasvoihin.
Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa
kuvausohjelmissa.

 Makro Automaattitarkennus erittäin lähellä olevien
kohteiden lähikuvaukseen.
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 Ääretön Käytä tätä toimintoa, kun otat kuvia kaukaa. Kamera
tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin. Kameran
lähellä olevat kohteet voivat näkyä epätarkkoina.

Salama   Käytä salamaa, kun otat kuvia heikossa
valaistuksessa.

 Autom. Salama välähtää automaattisesti, kun valaistus on
heikko.

 Pois Salama ei välähdä koskaan, vaikka valaistus olisi
huono. Joskus kuvanlaatu on parempi ilman
salamaa, vaikka valaistus olisi heikko. Hyvän
valokuvan ottaminen ilman salamaa edellyttää
vakaata kättä. Käytä vitkalaukaisinta, jotta
valokuvasta tulee tarkka.

Vitkalaukaisin   Kun käytät vitkalaukaisinta, voit ottaa valokuvan
niin, että ei sinun ei tarvitse pidellä puhelinta. Käytä
vitkalaukaisinta omakuviin tai ryhmäkuviin, joissa
haluat olla itse mukana. Voit käyttää vitkalaukaisinta
myös välttämään kameran tärähtämisen valokuvia
otettaessa.

 Käyt. 10 s Asettaa 10 sekunnin viiveen ennen kuvan ottamista,
kun suljinta painetaan.

 Käyt. 2 s Saattaa olla hankalaa pitää puhelinta täysin
paikallaan kun suljinnäppäintä painetaan, mikä
saattaa tehdä kuvasta epätarkan. Käytä 2 sekunnin
viivettä tämän ongelman ratkaisemiseen.

 Pois Kuva otetaan heti kun painat suljinnäppäintä.

Kuvan koko   Voit valita useiden kuvakokojen ja kuvasuhteiden
väliltä ennen kuvan ottamista. Huomaa, että
suuremmalla tarkkuudella otettu kuva vaatii
enemmän muistia.

 8 Mp 8 megapikselin kuvakoko kuvasuhteella 4:3 Sopii
kuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä
tai jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

 7 Mp 7 megapikselin kuvakoko kuvasuhteella 3:2 Tätä
kuvasuhdetta käytetään perinteisissä valokuvissa.
Tulostetut kuvat sopivat useimpiin kehyksiin ja
valokuva-albumeihin.

 6 Mp 6 megapikselin kuvakoko kuvasuhteella 16:9
Laajakuvamuoto, joka on erittäin tarkka. Kuva on
tarkempi kuin teräväpiirtokuva. Sopii kuviin, joita
halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

 3 Mp 3 megapikselin kuvakoko kuvasuhteella 4:3 Sopii
kuviin, joita halutaan katsoa muulta kuin
laajakuvanäytöltä.

 Ter.piirto Täysi teräväpiirtomuoto, jossa on 1920 x 1080
pikseliä. Sopii kuviin, joita halutaan katsoa
laajakuva-HD-TV:stä.

Lisää sijainti   Voit lisätä kuviin tunnisteet, jotka sisältävät
yksityiskohtia kuvauspaikasta. Näytä ystävillesi ja
perheenjäsenille sijaintisi kartalta tai etsi
kuvauspaikka uudelleen sijainnin avulla.

 Pois Kun toiminto poistetaan käytöstä, et voi katsoa
valokuvauspaikan sijaintia kartalta.

 Päällä Kun toiminto on käytössä, kuviin lisätään
likimääräinen maantieteellinen sijainti
kuvaushetkellä. Näiden tietojen avulla voidaan
myöhemmin tunnistaa valokuvan kuvauspaikka.
Voit katsoa kuvia kartalla kohdassa Media >
Valokuvaus.
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Vihjeitä kameran käyttämiseen

Kolmasosasääntö
Älä sijoita kuvauskohdetta kuvan keskelle. Kuva onnistuu paremmin, kun kohde sijoitetaan
kolmanneksen päähän kuvan reunasta.

Pidä kamera vakaana
Voit välttää epätarkat kuvat pitämällä kameran vakaana. Tue kätesi johonkin kiinteään
esineeseen. Voit käyttää myös vitkalaukaisinta varmistaaksesi, että puhelin on vakaana
kuvaa otettaessa.

Mene lähelle
Yritä päästä mahdollisimman lähelle kuvauskohdetta, jotta et joudu turvautumaan zoomiin.
Koeta saada kohde täyttämään koko etsimen ala.

Pysy salaman vaikutusetäisyydellä
Kuvat, jotka on otettu salaman vaikutusetäisyyttä kauempaa, jäävät liian tummiksi. Salaman
pisin vaikutusetäisyys on noin neljä askelta kohteesta.

Muista vaihtelu
Kokeile eri kuvakulmia ja siirry lähelle kuvauskohdetta. Ota myös pystykuvia. Kokeile erilaisia
kuvausasentoja.

Suosi yksinkertaista taustaa
Tasainen ja yksinkertainen tausta saa kuvauskohteen erottumaan selvästi.

Pidä linssi puhtaana
Matkapuhelimia käytetään monin eri tavoin kaikissa olosuhteissa ja säilytetään taskussa tai
laukussa. Siksi kameran linssi voi helposti likaantua tai tahrautua vaikkapa sormenjäljistä.
Puhdista linssi pehmeällä kankaalla.

Videokameran käyttäminen

Videon tallentaminen koskettamalla näyttöä
1 Ota kamera käyttöön.
2 Jos videokameraa ei ole valittu, kosketa .
3 Kosketa .
4 Aloita tallennus koskettamalla näyttöä.
5 Keskeytä tallennus koskettamalla . Jatka tallennusta koskettamalla .
6 Lopeta tallentaminen koskettamalla . Video tallennetaan automaattisesti.
7 Palaa etsimeen ja tallenna toinen video koskettamalla .

Videon tallentaminen suljinnäppäimen avulla
1 Ota kamera käyttöön.
2 Jos videokameraa ei ole valittu, kosketa .
3 Kosketa .
4 Aloita tallentaminen painamalla .
5 Lopeta tallentaminen painamalla . Video tallennetaan automaattisesti.
6 Palaa etsimeen ja tallenna toinen video painamalla .

Videokameran asetusten valitseminen
1 Ota kamera käyttöön.
2 Jos videokameraa ei ole valittu, kosketa .
3 Kosketa .
4 Kosketa  näyttääksesi asetuspalkin.

Videokameran asetukset

Asetukset Kuvake  Kuvaus

Videomuoto   Valitse videon koko ja kuvasuhde ennen sen tallentamista.
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 nHD 640 x 352 pikselin videokoko kuvasuhteella 16:9
Laajakuvamuoto, joka sopii videoihin, joita halutaan katsoa
laajakuvanäytöiltä.

 VGA 640 x 480 pikselin videokoko. Standardi videomuoto
videokameroihin ja tietokoneen näytöille.

 Viesti Tallenna videoita, jotka sopivat lähetettäviksi
multimediaviesteissä. Tämän videomuodon tallennusaikaa on
rajoitettu, jotta se sopii multimediaviestiin.

Hämärätila   Käytä, kun valaistusolosuhteet ovat heikot.

 Käytössä Kun toiminto on käytössä, valonherkkyys kasvaa. Käytä heikosti
valaistuissa ympäristöissä. Nopeasti liikkuvista kohteista
tallennetut videot voivat olla epätarkkoja. Pidä kättäsi vakaana tai
käytä tukea.

 Pois käytöstä Kytke hämärätila pois käytöstä, kun valaistusolosuhteet ovat
hyvät. Tämä parantaa videon laatua.

Valo   Valitse, haluatko käyttää valoa tallentaessasi videota.

 Käytössä Kytke valo päälle parantaaksesi videon lähikuvaa heikosti
valaistuissa ympäristöissä.

 Pois käytöstä Valo ei syty koskaan, vaikka valaistus olisi huono. Huomautus:
Joskus videon laatu on parempi ilman valoa, vaikka valaistus olisi
heikko. Hyvälaatuisen videokuvan tallentaminen ilman valoa
edellyttää vakaata kättä. Voit myös käyttää tukea ja
vitkalaukaisinta välttääksesi epätarkan videokuvan.

Mikrofoni   Valitse, tallennetaanko ympäristön äänet videoita
tallennettaessa.

 Pois käytöstä Kun toiminto on kytketty pois, videoon ei tallenneta ääntä.

 Käytössä Kun toiminto on kytketty päälle, videoon tallennetaan äänet.

Vitkalaukaisin   Kun käytät vitkalaukaisinta, voit tallentaa videon niin, että ei sinun
ei tarvitse pidellä puhelinta. Käytä sitä kun tallennat videota, jossa
kaikki ovat mukana. Voit käyttää myös vitkalaukaisinta
varmistaaksesi, että puhelin on vakaana videota kuvattaessa.

 Käyt. 10 s Asettaa 10 sekunnin viiveen ennen videon tallennuksen
aloittamista, kun suljinta painetaan.

 Käyt. 2 s Saattaa olla hankalaa pitää puhelinta täysin paikallaan kun
suljinnäppäintä painetaan, mikä saattaa tehdä videosta
epätarkan. Käytä 2 sekunnin viivettä tämän ongelman
ratkaisemiseen.

 Pois Kun vitkalaukaisin ei ole käytössä, videon tallennus alkaa heti,
kun painat suljinnäppäintä.

Kuvanvakain   Kun tallennat videota, puhelimen pitäminen vakaana saattaa olla
hankalaa. Vakain auttaa sinua kompensoimalla käden pieniä
liikkeitä.

 Käytössä Suosittelemme, että vakain pidetään käytössä.

 Pois käytöstä Kun vakain kytketään pois, tallentamasi video saattaa näyttää
tärähtelevältä.

Valokuvien käsitteleminen
Voit tarkastella, parannella ja järjestellä valokuvia ja videoita tietokoneellasi asentamalla
Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition ‑ohjelman. Sen voi ladata osoitteesta
www.sonyericsson.com/support.

Voit siirtää sisältöä puhelimeen ja puhelimesta Media Go™ ‑ohjelman avulla.
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Kuvien muokkaaminen

Valokuvan poistaminen
1 Kosketa .
2 Selaa kuvia ja videoita.
3 Valitse valokuva.
4 Kosketa valokuvaa näyttääksesi työkalurivin.
5 Poista valokuva koskettamalla .

Valokuvan muokkaaminen
1 Kosketa .
2 Selaa kuvia ja videoita.
3 Valitse valokuva.
4 Kosketa valokuvaa näyttääksesi työkalurivin.
5 Kosketa .
6 Käytä mustavalkotoimintoa koskettamalla .
7 Käytä Photo fix -toimintoa koskettamalla .

Valokuvan zoomaaminen
1 Kosketa .
2 Selaa kuvia ja videoita.
3 Valitse valokuva.
4 Kosketa valokuvaa näyttääksesi työkalurivin.
5 Kosketa .
6 Vedä  zoomataksesi valokuvaa.

Valokuvien katseleminen ja tunnisteiden lisääminen

Valokuvien ja videoiden katsominen kameralla
1 Ota kamera käyttöön.
2 Kosketa .
3 Kosketa .
4 Selaa kuvia ja videoita. Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
5 Videoissa on merkintä . Toista video koskettamalla .

Valokuvien ja videoiden katsominen mediaselaimessa
1 Kosketa .
2 Selaa kuvia ja videoita.
3 Kosketa valokuvaa tai videota.

Valokuvien katseleminen diaesityksenä
1 Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Kamera-albumi.
2 Valitse kuukausi.
3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse Näytä.
4 Valitse Valinn. > Diaesitys.
5 Valitse mieliala.

Kuvien näyttäminen kartalla
Kun otat valokuvan, voit liittää siihen kuvauspaikan maantieteellisen sijainnin. Niitä
kutsutaan maantieteellisiksi tunnisteiksi. Maantieteellisin tunnistein varustetuissa
valokuvissa näkyy tunnus Media-luettelossa. Jos et pysty katsomaan kuvia kartalla, katso
kohtaa Internet-palveluita ei voi käyttää sivulla 75.

Maantieteellisiä tunnuksia käyttämällä saatu tieto on likimääräistä ja edellyttää yhteensopivan
sovelluksen käyttämistä. Sony Ericsson ei anna mitään takuita kyseisten sijaintitietojen
tarkkuudesta.
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Valokuvien katseleminen kartalla
1 Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Sijainnit.
2 Valitse kuukausi.
3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse Näytä.
4 Valitse Valinn. > Tarkast. kartalla.

Paikkatiedon lisäämisen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
1 Ota kamera käyttöön.
2 Jos still-kameraa ei ole valittu, kosketa .
3 Kosketa .
4 Kosketa  näyttääksesi asetuspalkin.
5 Kosketa  tai .
6 Kosketa vaihtoehtoa.

Valokuvan tunnisteet
Voit järjestää kuvasi kuvatunnisteiden avulla. Voit luoda uusia tunnisteita, määrittää kuvalle
yhden tai usemman tunnisteen tai poistaa kuvan tunnisteen. Samalla tunnisteella varustetut
kuvat ryhmitellään kohtaan Valokuvan tunnisteet. Voit esimerkiksi lisätä tunnisteen "Loma"
kaikkiin lomakuviisi ja katsoa niitä kohdassa Valokuvan tunnisteet tunnisteen "Loma" alla.

Uuden valokuvatunnisteen luominen
1 Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Kamera-albumi.
2 Valitse kuukausi.
3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse Näytä.
4 Paina navigointinäppäintä alaspäin ja valitse Valinn. > Tunn. tähän kuv..

Tunnisteiden lisääminen valokuviin
1 Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Kamera-albumi.
2 Valitse kuukausi.
3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse Näytä.
4 Paina navigointinäppäintä alaspäin ja siirry tunnisteen kohdalle.
5 Valitse Valinn. > Tunn. tähän kuv..
6 Siirry kunkin merkittävän kuvan kohdalle ja valitse Valinn. > Tunn. tähän kuv..

Tunnisteen poistaminen valokuvasta
1 Kun katsot valokuvaa, paina navigointinäppäintä alaspäin.
2 Siirry tunnisteen kohdalle ja valitse Valinn. > Poista tunniste.

Valokuvien käyttäminen
Voit lisätä valokuvan yhteystietoon, käyttää sitä puhelimen käynnistyskuvana, valmiustilan
taustakuvana tai näytönsäästäjänä.

Valokuvien käyttäminen
1 Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Kamera-albumi.
2 Valitse kuukausi.
3 Siirry vierittämällä valokuvan kohdalle ja valitse Näytä.
4 Valitse Valinn. > Käytä.
5 Valitse vaihtoehto.

Kuvien tulostaminen
Voit tulostaa kameran valokuvia, kun kytket sen PictBridge™-yhteensopivaan tulostimeen
USB-kaapelilla.

Voit tulostaa myös Object Push ‑profiilia tukevalla Bluetooth-yhteensopivalla tulostimella.
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Valokuvien tulostaminen USB-kaapelin avulla
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tiedostonhallinta > Kamera-albumi > Avaa.
2 Valitse Valinn. > Merkitse > Merkitse useita tai Merkitse kaikki.
3 Valitse Valinn. > Tulosta ja seuraa esiin tulevia ohjeita.
4 Liitä USB-kaapeli puhelimeen.
5 Liitä USB-kaapeli tulostimeen.
6 Odota puhelimen antamaa palautetta.
7 Määritä tarpeen mukaan tulostimen asetukset ja valitse Tulosta.

Jos tulostimeen tulee virhetila, irrota USB-kaapeli ja liitä se takaisin tulostimeen.

Valokuvien ja videoiden jakaminen
Voit ottaa kuvan tai tallentaa videon tai voit näyttää kuvan tai videon ja lähettää sen toiseen
puhelimeen tai Webiin.

Puhelimeen tallennetun valokuvan tai videon lähettäminen
1 Kosketa .
2 Valitse valokuva tai video.
3 Kosketa näyttöä.
4 Kosketa .
5 Valitse Web-albumiin > Viestinä > Sähköpostitse tai Bluetooth.
6 Avaa puhelin.
7 Kirjoita vastaanottaja ja valitse Lähetä.

Kuvaamasi valokuvan tai videon lähettäminen
1 Kun olet ottanut valokuvan tai videon, kosketa .
2 Valitse Web-albumiin > Viestinä > Sähköpostitse tai Bluetooth.
3 Avaa puhelin.
4 Kirjoita vastaanottaja ja valitse Lähetä.

Web-albumien käyttäminen
Jos liittymäsi tukee tätä palvelua, voit lähettää valokuvia tai videoita Web-albumiin. Jos
sisällön lähettäminen Web-albumiin ei onnistu, katso Internet-palveluita ei voi käyttää
sivulla 75.

Verkkopalvelujen käyttäminen saattaa edellyttää erillisen käyttöoikeussopimuksen tekemistä
palveluntarjoajan kanssa. Palveluun voi liittyä lisämaksuja ja ‑säädöksiä. Saat lisätietoja
palveluntarjoajaltasi.

Puhelimeen tallennettujen valokuvien lähettäminen Web-albumiin
1 Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Kamera-albumi.
2 Valitse kuukausi ja vuosi.
3 Siirry kuvan kohdalle ja valitse Valinn. > Lähetä > Web-albumiin.
4 Valitse Web-albumipalvelu. Anna kirjautumistietosi, jos niitä pyydetään.
5 Valitse albumi tai lisää uusi albumi.
6 Kirjoita teksti ja valitse Lähetä.

Puhelimeen tallennettujen videoiden lähettäminen Web-albumiin
1 Valitse Valikko > Media > Video > Videot.
2 Siirry videon kohdalle ja valitse Valinn. > Lähetä > Web-albumiin.
3 Valitse Web-albumipalvelu. Anna kirjautumistietosi, jos niitä pyydetään.
4 Valitse Web-albumi tai lisää uusi Web-albumi.
5 Kirjoita teksti ja valitse Lähetä.

Web-albumien katseleminen
1 Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Web-albumit.
2 Valitse Web-albumi.
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Siirtyminen yhteystiedoista Web-osoitteeseen
1 Valitse Valikko > Yhteystiedot.
2 Selaa yhteystietoon ja valitse Avaa.
3 Siirry Web-osoitteeseen ja valitse Siirtyminen.

Puhelimessa olevien videoiden käyttö
Kun puhelin on suljettu, voit selata ja toistaa videoita käyttämällä mediaselaimen
videosoitinta. Kameralla tallennetut videot ovat kohdassa Kameran videot. Muut videot
ovat käytettävissä valikossa Video-
leikkeet. Kun puhelin on auki, pääset käyttämään videoita kohdista Media ja
Tiedostonhallinta.

Videoleikkeiden toistaminen
1 Kosketa .
2 Kosketa luokkaa.
3 Selaa videoita sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.
4 Kosketa videota, jonka haluat toistaa.

Videoleikkeiden keskeyttäminen
1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
2 Kosketa .

Videoiden eteen- ja taaksepäin kelaaminen
1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
2 Kosketa ja pidä painettuna - tai -näppäintä.

Videoiden välillä siirtyminen
• Sipaise vasemmalle siirtyäksesi seuraavaan videoon tai sipaise oikealle siirtyäksesi

edelliseen videoon.

Videon katseleminen zoomattuna
1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
2 Kosketa .

Tekstityksen näyttäminen
1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
2 Jos video on tekstitetty,  tulee esiin. Kosketa .
3 Valitse kieli.

Tekstityksen piilottaminen
1 Kosketa näyttöä näyttääksesi säätimet.
2 Jos video on tekstitetty,  tulee esiin. Kosketa .
3 Kosketa Pois käytöstä.

Videoleikkeiden toistaminen
1 Valitse Valikko > Media > Video > Videot tai Kamera-albumi.
2 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse Toista.

Videoleikkeiden toistamisen lopettaminen
• Paina keskimmäistä valintanäppäintä.

Eteen- ja taaksepäin kelaaminen
• Pidä navigointinäppäintä painettuna oikealle tai vasemmalle.

Videoiden välillä siirtyminen
• Paina navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.
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Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas.

Videonäytön koon muuttaminen
• Paina navigointinäppäintä alaspäin.
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Musiikki
Voit kuunnella musiikkia, äänikirjoja ja podcast-lähetyksiä. Voit siirtää sisältöä puhelimeen
ja puhelimesta Media Go™ ‑ohjelman avulla. Lisätietoja on kohdassa Sisällön siirtäminen
tietokoneeseen ja tietokoneesta sivulla 43.

Kannettavat handsfree-stereokuulokkeet

Handsfree-laitteen käyttäminen
• Yhdistä kannettava handsfree-laite. Musiikki keskeytyy, kun puhelimeen tulee

puhelu, ja jatkuu puhelun jälkeen.

Jos kuulokkeita ei toimitettu puhelimen mukana, voit ostaa ne erikseen.

Puhelimessa olevan musiikin käyttö
Kun puhelin on suljettu, voit selata ja toistaa musiikkia käyttämällä mediaselaimen
musiikkisoitinta. Lisää musiikkitoimintoja on käytettävissä kohdissaMedia ja
Tiedostonhallinta, joita pääset käyttämään puhelimen ollessa auki.

Musiikin selaaminen
1 Kosketa .
2 Kosketa luokkaa.
3 Selaa musiikkia sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.
4 Kosketa albumia tai soittolistaa katsoaksesi sen sisältöä.
5 Mene takaisin koskettamalla listan ulkopuolelle ja kosketa sitten näytön yläosaa.

Musiikin selaaminen liukukytkimellä
1 Kun selaat musiikkia, kuten esimerkiksi albumeja, kosketa näytön alaosaa, jolloin

näytölle tulee .
2 Selaa musiikkia vetämällä  vasemmalle tai oikealle.

Musiikin toistaminen
1 Kosketa .
2 Kosketa luokkaa.
3 Selaa musiikkia sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.
4 Kosketa albumia tai soittolistaa.
5 Toista raita koskettamalla nimikettä.

Musiikin keskeyttäminen
• Kosketa .

Musiikin eteen- ja taaksepäin kelaaminen
• Kosketa ja pidä painettuna - tai -näppäintä.

Voit myös vetää  oikealle tai vasemmalle, jos haluat siirtää toistokohtaa nopeasti eteen- tai
taaksepäin.
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Raidasta toiseen siirtyminen
• Kosketa  tai .

Toistojonon tarkasteleminen
• Kosketa kansikuvaa.

Musiikkisoittimen pienentäminen
• Kosketa .

Musiikkisoittimeen palaaminen
• Kosketa kohtaa  näytön alaosassa.

Musiikin toistaminen
1 Valitse Valikko > Media > Musiikki.
2 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
3 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse Toista.

Musiikin toiston lopettaminen
• Paina keskimmäistä valintanäppäintä.

Eteen- ja taaksepäin kelaaminen
• Pidä navigointinäppäintä painettuna oikealle tai vasemmalle.

Raidasta toiseen siirtyminen
• Paina navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas.

Soittimen pienentäminen
• Valitse Valinn. > Pienennä.

Soittimeen palaaminen
• Valitse Valikko > Media.

Musiikin toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
Voit toistaa soittolistojen raitoja satunnaisessa järjestyksessä. Soittolista voi olla esimerkiksi
itse luomasi soittolista tai albumi.

Soittolistojen raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
1 Kosketa musiikkisoittimen kohtaa .
2 Kosketa .
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Heilautussäädin

Satunnaistoiston käyttäminen

• Kun kuuntelet musiikkia, pidä -näppäintä painettuna ja ravista puhelinta.

Voi myös satunnaistoistaa raitoja puhelimen ollessa auki, kun ravistat puhelinta.

Minimusiikkisoittimen käyttäminen
Minimusiikkisoittimen avulla pääset käyttämään nopeasti musiikin säätimiä, kun näytön
lukitus on käytössä.

Minimusiikkisoittimen aktivointi
1 Katso näyttöä painamalla  puhelimen päältä.
2 Kosketa näytön alaosassa olevaa tilariviä.

Kirkas stereoääni ja jykevät bassot
Kirkas stereoääni ja jykevät bassot tulevat käyttöön, kun asetat taajuuskorjaimen
manuaalisesti.

Taajuuskorjaimen asettaminen manuaaliseesti
1 Valitse Valikko > Media > Musiikki.
2 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
3 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse Toista.
4 Valitse Valinn. > Asetukset > Taajuuskorjain.
5 Varmista, että olet manuaalisessa näkymässä. Jos niin ei ole, valitse Man..
6 Selaa taajuuskaistojen välillä painamalla navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.
7 Voit muuttaa valitun taajuusalueen arvoa painamalla navigointinäppäintä ylöspäin tai

alaspäin.
8 Voit palata soittimen näyttöön valitsemalla Valmis.

Kirkkaan stereoäänen ja jykevien bassojen aktivoiminen taajuuskorjaimen
esiasetusten avulla

1 Valitse Valikko > Media > Musiikki.
2 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
3 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse Toista.
4 Valitse Valinn. > Asetukset > Taajuuskorjain.
5 Varmista, että olet Esiaset.-näkymässä. Jos niin ei ole, valitse Esiaset..
6 Selaa esiasetettujen kanavien välillä painamalla navigointinäppäintä oikealle tai

vasemmalle.
7 Valitse haluamasi esiasetukset, lukuun ottamatta Normaali-asetusta.

Soittolistat
Voit järjestää musiikkisi luomalla soittolistoja. Voit lisätä raitoja ja kansioita soittolistaan.
Soittolistan luominen puhelimessa saattaa kestää joitakin minuutteja.
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Soittolistan luominen
1 Valitse Valikko > Media > Musiikki > Soittolistat.
2 Selaa kohtaan Uusi soittolista ja valitse Lisää.
3 Kirjoita nimi ja valitse OK.
4 Siirry vierittämällä jokaisen lisättävän kappaleen kohdalle ja valitse Merk..
5 Lisää merkityt raidat soittolistaan valitsemalla Lisää.

Raitojen lisääminen soittolistaan
1 Valitse Valikko > Media > Musiikki > Soittolistat.
2 Valitse soittolista.
3 Selaa kohtaan Lisää musiikkia ja valitse Lisää.
4 Siirry vierittämällä jokaisen lisättävän kappaleen kohdalle ja valitse Merk..
5 Lisää merkityt raidat soittolistaan valitsemalla Lisää.

SensMe™

SensMe™-toiminnon avulla voit luoda soittolistoja kahdella eri tavalla, tunnelman mukaan
lajiteltuina tai käyttämällä kaikkia puhelimeen tallennettuja raitoja. Jos haluat luoda
soittolistoja tunnelman mukaan, tuo raidat ensin puhelimeen Media Go™ ‑ohjelmalla.
Raitoihin lisätään esimerkiksi tunnelmaa, tempoa ja sointuja koskevia tietoja. Raidat näkyvät
pisteinä kaksiakselisella kartalla. Kaikki ‑näkymässä kaikki puhelimen raidat sijoitetaan
satunnaiseen järjestykseen kartalle.

Tunnelman mukaan lajitellun soittolistan luominen
1 Valitse Valikko > Media > Musiikki.
2 Selaa kohtaan SensMe™ ja valitse Avaa.
3 Paina navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, oikealle tai vasemmalle.
4 Varmista, että olet Mieliala-näkymässä. Jos niin ei ole, valitse Mieliala.
5 Voit esikatsella eri raitoja painamalla navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, oikealle

tai vasemmalle.
6 Voit valita raitakokoelman valitsemalla Lisää ja painamalla navigointinäppäintä

ylöspäin tai alaspäin.
7 Jos haluat luoda soittolistan ja toistaa sen musiikkisoittimessa, valitse Luo.
8 Valitse Valinn. > Tallenn. soittolista.
9 Kirjoita nimi ja valitse OK.

Soittolistan luominen Kaikki-näkymässä
1 Valitse Valikko > Media > Musiikki.
2 Selaa kohtaan SensMe™ ja valitse Avaa.
3 Paina navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, oikealle tai vasemmalle.
4 Varmista, että olet Kaikki-näkymässä. Jos niin ei ole, valitse Kaikki.
5 Voit esikatsella eri raitoja painamalla navigointinäppäintä ylöspäin, alaspäin, oikealle

tai vasemmalle.
6 Voit valita raitakokoelman valitsemalla Lisää ja painamalla navigointinäppäintä

ylöspäin tai alaspäin.
7 Jos haluat luoda soittolistan, jota toistetaan musiikkisoittimessa, valitse Luo.
8 Valitse Valinn. > Tallenn. soittolista.
9 Kirjoita nimi ja valitse OK.
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Äänikirjat
Jos siirrät äänikirjat tietokoneesta puhelimeesi Media Go™ ‑ohjelmalla, voit kuunnella
äänikirjoja puhelimessasi. Voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin siirretty äänikirja
näkyy käytettävissä olevien äänikirjojen luettelossa.

Äänikirjojen käyttäminen
• Valitse Valikko > Media > Musiikki > Äänikirjat.

Muussa kuin M4B-muodossa olevat äänikirjat ja äänikirjat, joissa ei ole ID3v2-lukutunnisteita,
ovat Kappaleet-kansiossa.

Osta heti
Jos tilaamasi musiikkipalvelu sallii vain kappaleiden tilapäisen käytön puhelimessasi, voit
merkitä itseäsi kiinnostavat raidat myöhempää hankintaa varten. Kun seuraavan kerran
synkronoit puhelimessasi olevan musiikin tietokoneen Windows Media® Playerin kanssa ja
tietokoneessa on Internet-yhteys, järjestelmä kysyy, haluatko ostaa merkitsemäsi raidan.
Jos vastaat myöntävästi, raita ladataan tietokoneeseesi ja sen hinta veloitetaan
musiikkipalvelutililtäsi. Tämä palvelu edellyttää, että sinulla on tilaus ja tili jossakin
musiikinlatauspalvelussa sekä tietokone, jossa on Microsoft® Windows Media® Player 11
tai sitä uudempi Windows Media® Playerin versio ja USB-liitäntä.

Raidasta ei näy, onko se merkitty. Raidan merkintää ei voi poistaa.

Raidan merkitseminen
• Kun merkittävä raita soi , pidä  ‑näppäintä painettuna.

PlayNow™
Kun valitset PlayNow™ -sovelluksen, pääset käyttämään PlayNow™ arena ‑palvelua, josta
voit ladata musiikkia, pelejä, soittoääniä ja taustakuvia. Voit esikatsella tai kuunnella sisältöä
ennen sen ostamista ja lataamista puhelimeen. Jos PlayNow™ arenaa ei voi käyttää, katso
kohtaa Internet-palveluita ei voi käyttää sivulla 75.

Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Voit myös käyttää PlayNow™ arena ‑verkkokauppaa tietokoneellasi osoitteessa
www.playnow-arena.com. Lisätietoja on osoitteesta www.sonyericsson.com/support
löytyvässä PlayNow™-oppaassa.

PlayNow™-ominaisuuden käyttäminen
1 Valitse Valikko > PlayNow™.
2 Selaa PlayNow™ arena ‑sivustoa ja noudata sisällön esikatselusta ja ostamisesta

annettuja ohjeita.

TrackID™
TrackID™ on musiikintunnistuspalvelu, Voit etsiä kappaleen, esittäjän ja albumin nimen
puhelimen kaiuttimessa tai radiossa toistettavalle raidalle. Jos et pysty käyttämään
TrackID™-palvelua, katso kohtaa Internet-palveluita ei voi käyttää sivulla 75.

Raidan tietojen etsiminen
• Kun raitaa toistetaan kaiuttimen kautta, valitse Valikko > Viihde > TrackID™ > Aloita.
• Kun puhelimen radio soi, valitse Valinn. > TrackID™.

Parhaat tulokset saavutat käyttämällä TrackID™-ohjelmaa hiljaisessa ympäristössä.
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Verkosta ladattavat musiikkikappaleet ja videoleikkeet
Voit tarkastella videoleikkeitä ja kuunnella musiikkikappaleita lataamalla niitä suoratoiston
avulla Internetistä. Jos Internet-yhteys ei toimi, katso kohtaa Internet-palveluita ei voi
käyttää sivulla 75.

Suoratoiston datatilin valitseminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Suoratoistoasetukset >

Yhteyspalvelu:.
2 Valitse käytettävä datatili.
3 Valitse Tallenna.

Musiikin ja videoiden suoratoistokäyttö
1 Valitse Valikko > Internet.
2 Valitse  ja sitten .
3 Valitse linkki, jonka kohde on tarkoitus avata suoratoistona.

Radio

Älä käytä puhelinta radiona paikoissa, joissa se on kiellettyä.

Radion kytkeminen päälle
1 Kiinnitä handsfree puhelimeen.
2 Kun puhelin on suljettu, avaa näytön lukitus.
3 Kosketa .

Radiokanavien etsiminen automaattisesti
• Kosketa  tai .

Kanavien etsiminen liukukytkimellä
• Vedä  taajuuskaistan läpi.

Taajuuden hienosäätö
• Kosketa  tai .

Tallennettujen kanavien valitseminen
1 Kosketa .
2 Kosketa kanavaa.

Jos  ei ole käytettävissä, kanavia ei ole tallennettu. Jos haluat tallentaa kanavia, käytä radiota,
kun puhelin on auki.

Radion pienentäminen
• Kosketa .

Radion palauttaminen
• Kosketa .

Radion kytkeminen pois
• Kosketa .

Radion kytkeminen päälle
1 Kiinnitä handsfree puhelimeen.
2 Valitse Valikko > Viihde > Radio.

Radiokanavien etsiminen automaattisesti
• Valitse Etsi.
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Taajuuden hienosäätö
• Paina navigointinäppäintä oikealle tai vasemmalle.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas.

Radion pienentäminen
• Valitse Valinn. > Pienennä.

Radion palauttaminen
• Valitse Valikko > Viihde > Radio.

Kanavien tallentaminen
Voit tallentaa enintään 20 esiasetettua kanavaa.

Kanavien tallentaminen automaattisesti
• Valitse Valinn. > Kanavat > Autom. tallennus.

Kanavien tallentaminen manuaalisesti
1 Kun löydät radiokanavan, valitse Valinn. > Kanavat > Tallenna.
2 Selaa muistipaikan kohdalle ja valitse Lisää.
3 Voit halutessasi nimetä kanavan uudelleen. Valitse Tallenna.

Voit myös tallentaa kanavan tiettyyn paikkaan painamalla jonkin aikaa  - .

Tallennettujen kanavien välillä siirtyminen
• Paina navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin.

Voit myös valita tallennetun kanavan painamalla  - .

Äänittäminen
Voit äänittää äänimuistion tai tallentaa puhelun. Äänitettyjä ääniä voi myös käyttää
soittoääninä.

Joidenkin maiden lainsäädäntö edellyttää, että äänityksestä on ilmoitettava puhelun muille
osallistujille.

Äänen nauhoittaminen
1 Valitse Valikko > Viihde > Tallenna ääntä > Tallenna.
2 Lopeta äänitys ja tallenna valitsemalla Tall..

Puhelun äänittäminen
1 Valitse puhelun aikana Valinn. > Tallenna.
2 Tallenna äänitys valitsemalla Tall..

Nauhoituksen kuunteleminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tiedostonhallinta.
2 Selaa kohtaan Musiikki ja valitse Avaa.
3 Selaa äänityksen kohdalle ja valitse Toista.
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Sisällön siirtäminen ja käsitteleminen
Voit siirtää ja käsitellä sisältöä, kuten kuvia ja musiikkia.

Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin vaihtaminen ei ole sallittua  osoittaa, että kohde on
suojattu.

Sisällön käsitteleminen puhelimessa
Puhelimen Tiedostonhallinta -toiminnon avulla voit hallita puhelimen muistiin tai
muistikortille tallennettua sisältöä. Tiedostonhallinta -toiminnon välilehdet ja kuvakkeet
ilmaisevat sisällön tallennuspaikan. Jos muisti on täynnä, vapauta tilaa poistamalla joitakin
kohteita.

Muistin tilan näyttäminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tiedostonhallinta.
2 Valitse Valinn. > Muistin tila.
3 Valitse Muistikortti tai Puhelin.

Useamman kuin yhden kohteen valitseminen kansiosta
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tiedostonhallinta.
2 Selaa kansioon ja valitse Avaa.
3 Valitse Valinn. > Merkitse > Merkitse useita.
4 Siirry vierittämällä jokaisen merkittävän kohteen kohdalle ja valitse Merkitse.

Kohteiden siirtäminen puhelimen muistin ja muistikortin välillä.
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tiedostonhallinta.
2 Etsi haluamasi kohde ja valitse Valinn. > Tiedostonhallinta > Siirrä.
3 Valitse Muistikortti tai Puhelin.
4 Selaa kansioon ja valitse Avaa.
5 Valitse Liitä.

Sisällön tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tiedostonhallinta.
2 Etsi haluamasi kohde ja valitse Valinn. > Tiedot.

Sisällön lähettäminen toiseen puhelimeen
Voit lähettää sisältöä esimerkiksi viesteissä tai langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.

Sisällön lähettäminen
1 Selaa vaihtoehdon kohdalle ja valitse Valinn. > Lähetä.
2 Valitse siirtomenetelmä.

Varmista, että vastaanottava laite tukee käyttämääsi siirtomenetelmää.

USB-kaapelilla
Voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Jos käytät PC:tä, sinua pyydetään
asentamaan PC Companion ensimmäisellä kerralla, kun yhdistät puhelimen
tietokoneeseen.

USB-kaapeli pitää ehkä hankkia erikseen. Käytä ainoastaan puhelimen tukemaa USB-kaapelia.

USB-kaapelin irrottaminen turvallisesti

Älä irrota USB-kaapelia sisällön siirron aikana, sillä sisältö saattaa vahingoittua.

42

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.



1 Tietokone: Napsauta hiiren oikealla painikkeella Poista laite turvallisesti -kuvaketta
Microsoft® Windows® -resurssienhallinnassa.

2 Valitse laite, jonka haluat irrottaa. Valitse Pysäytä.
3 Odota ilmoitusta siitä, että laite voidaan poistaa turvallisesti. Irrota USB-kaapeli.

PC Companion
PC Companion -sovelluksen avulla voit:

• Tutustua puhelimesi sisältöön.
• Käyttää puhelintasi modeemina.
• Asentaa PC-ohjelmiston, jota käytetään puhelimen sisällön synkronointiin, siirtämiseen ja

varmuuskopiointiin.
Lisätietoja saat osoitteesta www.sonyericsson.com/support löytyvistä toiminto-oppaista.

Lataa Mac®-yhteensopiva ohjelmisto osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

PC Companionin asentaminen
1 Kytke puhelin tietokoneeseen puhelimen tukeman USB-kaapelin avulla.
2 Tietokone: Noudata ohjeita.

Sisällön vetäminen ja pudottaminen
Voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen tai muistikortin ja tietokoneen välillä Microsoft
Windowsin Resurssienhallinnassa.

Sisällön vetäminen ja pudottaminen
1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Tietokone: Odota, kunnes puhelimen muisti ja muistikortti näkyvät ulkoisina asemina

Microsoft® Windows® -resurssienhallinnassa.
3 Voit vetää ja pudottaa tiedostoja puhelimesta tietokoneeseen ja päinvastoin.

Tarvittavat käyttöjärjestelmät
Sony Ericsson ‑tietokoneohjelmiston käyttäminen vaatii jonkin seuraavista
käyttöjärjestelmistä käyttämistä:

• Microsoft® Windows Vista™
• Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 tai uudempi

Sisällön siirtäminen tietokoneeseen ja tietokoneesta
Voit käyttää Media Go™ -sovellusta mediasisällön siirtämiseen puhelimen ja tietokoneen
välillä. Media Go™ -sovellus voidaan ladata PC Companionin kautta tai osoitteesta
www.sonyericsson.com/support.

Lataa Mac®-yhteensopiva ohjelmisto osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Sisällön siirtäminen Media Go™ ‑ohjelmalla
1 Kytke puhelin tietokoneeseen puhelimen tukeman USB-kaapelin avulla.
2 Tietokone:  Valitse Käynnistä/Ohjelmat/Sony/Media Go™.
3 Valitse Transfer to or from Device using Media Go™ ja valitse OK.
4 Odota, että puhelin tulee näkyviin Media Go™ ‑ohjelmassa.
5 Siirrä tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä käyttämällä Media Go™ ‑ohjelmaa.

Media Home
Media Home -sovelluksen avulla voit siirtää automaattisesti sisältöä Media Go™ -
sovelluksesta puhelimeesi. Media Home -sovelluksen avulla voit myös ladata sisältöä
DLNA-palvelimelta.

Ennen Media Home -sovelluksen käyttämistä sinun pitää asentaa tietokoneellesi Media
Go™ ja ottaa käyttöön Median jako. Media Go™ -sovellus voidaan ladata PC
Companionin kautta tai osoitteesta www.sonyericsson.com/support.
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Media Home -ohjelman määrittäminen
1 Tietokone:  Kytke päälle Media Go™ ja ota käyttöön Median jako.
2 Puhelin:  Käynnistä ja suorita Ohjattu asennus.

Voit siirtää sisältöä puhelimesta automaattisesti Media Go™ ‑ohjelman avulla.
• Yhdistä puhelin laturiin. Media Home käynnistää automaattisen latauksen, kun laturi

on yhdistetty.

Sisällön siirtäminen puhelimeen manuaalisesti Media Go™ ‑ohjelman avulla.
1 Valitse Järjestely > Media Home.
2 Paina Käynnistä.

Sisällön selaaminen ja lataaminen DLNA-palvelimelta
1 Valitse Järjestely > Media Home > Valinn. > Selaa.
2 Valitse palvelin ja merkitse sisältö, jonka haluat ladata.
3 Paina Lataa.

Puhelimen nimi
Voit antaa puhelimellesi nimen, joka näytetään muissa laitteissa käytettäessä esimerkiksi
langatonta Bluetooth™-tekniikkaa.

Puhelimen nimen määrittäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Puhelimen nimi.
2 Anna puhelimen nimi ja valitse OK.

Langattoman Bluetooth™-tekniikan käyttäminen
Ilmainen Bluetooth™-ominaisuus mahdollistaa langattomat yhteydet muihin Bluetooth-
laitteisiin. Voit esimerkiksi

• muodostaa yhteyden handsfree-laitteisiin
• muodostaa samanaikaisen yhteyden useisiin laitteisiin
• muodostaa yhteyden tietokoneisiin ja käyttää Internetiä
• kohteiden vaihto.
• pelata moninpelejä.

Bluetooth-yhteyksille suositellaan 10 metrin (33 jalan) sädettä ilman laitteiden välisiä kiinteitä
esteitä.

Ennen langattoman Bluetooth-tekniikan käyttämistä
Ota Bluetooth käyttöön yhteyksien muodostamista varten. Sinun on ehkä myös
määritettävä puhelimesi viestimään muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.

Bluetooth-toiminnon käyttöönotto
• Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Bluetooth > Kytke päälle.

Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä puhelimeen yhdistettävässä laitteessa ja että
Bluetooth-näkyvyys on otettu käyttöön.

Puhelimen yhdistäminen toisen laitteen kanssa
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Bluetooth > Lisää uusi laite.
2 Valitse laite.
3 Anna tunnussana tarvittaessa.
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Puhelimeen muodostettavan yhteyden salliminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Bluetooth.
2 Valitse laite luettelosta.
3 Valitse Valinn. > Salli yhteys.
4 Valitse Kysy aina tai Salli aina.

Tämä on mahdollista vain laitteissa, jotka edellyttävät käyttöoikeutta suojauspalveluun.

Virransäästö
Voit säästää akkua virransäästötoiminnon avulla. Virransäästötilassa voit muodostaa
yhteyden vain yhteen Bluetooth-laitteeseen. Tämä toiminto on poistettava käytöstä, jos
haluat muodostaa yhteyden useampaan kuin yhteen Bluetooth-laitteeseen samalla kertaa.

Virransäästötoiminnon käyttöönotto
• Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Bluetooth > Valinn. > Virransäästö

> Käytössä.

Äänen siirtäminen Bluetooth-handsfree-laitteelta ja -laitteelle
Voit siirtää ääntä Bluetooth-handsfree-laitteelle ja -laitteelta käyttämällä puhelimen
näppäintä tai asianmukaista handsfreen näppäintä.

Äänen siirtäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Bluetooth > Valinn. > Saapuva

puhelu.
2 Valitse vaihtoehto. Puhelimessa siirtää ääntä puhelimeen. Handsfreessä siirtää

ääntä handsfree-laitteeseen.

Asetus tulee käyttöön vasta, kun puhelimella vastataan puheluun.

Äänen siirtäminen puhelun aikana
1 Valitse puhelun aikana Ääni.
2 Valitse kohde käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelosta.

Varmuuskopiointi ja palauttaminen
Voit varmuuskopioida ja palauttaa yhteystietoja, kalentereita, tehtäviä, muistiinpanoja ja
suosikkeja käyttämällä Sony Ericsson PC Suitea.

Ennen varmuuskopiointia ja palauttamista on asennettava Sony Ericsson PC Suite, jonka
voi ladata PC Companionin kautta tai osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Voit varmuuskopioida ja tallentaa puhelimeesi tallennettuja tietoja käyttämällä muistikorttia.
Voit siirtää sisältöä muistikortin ja puhelimen muistin välillä. Katso Sisällön käsitteleminen
puhelimessa sivulla 42.

Varmuuskopioi puhelimesi sisältö säännöllisesti, etteivät tiedot pääse häviämään.

Varmuuskopion luominen Sony Ericsson PC Suite ‑ohjelmalla
1 Tietokone: Käynnistä Sony Ericsson PC Suite valitsemalla Käynnistä/Ohjelmat/

Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite.
2 Muodosta yhteys Sony Ericsson PC Suiten ohjeiden avulla.
3 Siirry Sony Ericsson PC Suiten varmuuskopiointi- ja palautusosioon ja tee

varmuuskopio puhelimesi sisällöstä.

Puhelimen sisällön palauttaminen Sony Ericsson PC Suite -ohjelmalla

Sony Ericsson PC Suite korvaa puhelimen sisällön kokonaan palautuksen aikana. Älä keskeytä
palautusta, muutoin puhelin voi vioittua.
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1 Tietokone: Käynnistä Sony Ericsson PC Suite valitsemalla Käynnistä/Ohjelmat/
Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite.

2 Muodosta yhteys Sony Ericsson PC Suiten ohjeiden avulla.
3 Siirry Sony Ericsson PC Suiten varmuuskopiointi- ja palautusosioon ja palauta

puhelimen sisältö.
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Puhelimen päivittäminen
Voit päivittää puhelimeesi uusimman ohjelmiston, jotta puhelin toimisi parhaalla
mahdollisella tavalla ja saadaksesi uusimmat parannukset. Tarvitset USB-kaapelin ja
Internetiin yhdistetyn tietokoneen.

Katso ohjeita sivulta

www.sonyericsson.com/update.

Muista varmuuskopioida puhelimesi sisältö ennen päivittämistä. Katso Varmuuskopiointi ja
palauttaminen sivulla 45.

Puhelimen päivittäminen Sony Ericsson PC Suite ‑ohjelmalla
Voit päivittää puhelimen USB-kaapelin ja Sony Ericsson PC Suite -ohjelman avulla. Kun
puhelin on yhdistetty, se tarkistaa uudet päivitykset automaattisesti ja ilmoittaa sinulle niistä.

Puhelimen päivittäminen langattomasti
Voit päivittää puhelimesi langattomasti käyttämällä puhelimen Update Service -sovellusta.
Et menetä henkilökohtaisia tietojasi tai puhelimen tietoja.

Update Service -palvelussa tarvitaan data-yhteys, kuten GPRS-, 3G- tai HSDPA-yhteys.

Päivityspalvelun asetusten valitseminen
• Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Päivityspalvelu > Asetukset > Internet-

asetukset.

Update Servicen käyttäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Päivityspalvelu.
2 Valitse Etsi päivitystä ja seuraa esiin tulevia ohjeita.
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Viestinvälitys

Teksti- ja kuvaviestit
Viestit voivat sisältää tekstiä, kuvia, äänitehosteita, animaatioita ja sävelmiä.

Puhelin valitsee viestiä lähetettäessä automaattisesti sopivimman lähetystavan (teksti- tai
kuvaviesti).

Jos et pysty käyttämään kuvaviestejä, katso kohtaa Internet-palveluita ei voi käyttää
sivulla 75.

Viestien lähettäminen
Voit lähettää viestejä puhelimestasi. Tavallisen tekstiviestin enimmäiskoko on 160 merkkiä
(välilyönnit mukaan lukien), jos viestiin ei ole lisätty muita kohteita. Jos kirjoitat yli 160
merkkiä, puhelin tekee sitä varten uuden tekstiviestin. Viestit lähetetään yhtenä koottuna
viestinä.

Viestin luominen ja lähettäminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Luo uusi > Viesti.
2 Kirjoita teksti. Voit lisätä viestiin kohteita painamalla navigointinäppäintä alaspäin,

siirtymällä haluamaasi kohtaan painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai
oikealle ja valitsemalla kohteen.

3 Jos valitsit kameran käytön: avaa puhelin, ota kuva tai videoleike, sulje puhelin ja
jatka kirjoittamista.

4 Valitse Jatka > Yhteystietojen haku.
5 Valitse vastaanottaja ja valitse Lähetä.

Jos lähetät viestin ryhmälle, sinua saatetaan veloittaa erikseen kullekin ryhmän jäsenelle
lähetetystä viestistä. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Kopioinnin ja liittämisen käyttäminen viestissä
1 Kun kirjoitat viestiä, valitse Valinn. > Kopioi ja liitä.
2 Valitse Kopioi kaikki tai Merkitse ja kopioi. Selaa tekstin kohdalle ja valitse se.
3 Valitse Valinn. > Kopioi ja liitä > Liitä.

Viestien vastaanottaminen ja tallentaminen
Saat ilmoituksen, kun vastaanotat viestin. Näytöllä näkyy tai . Viestin tallentuvat
automaattisesti puhelimen muistiin. Kun puhelimen muisti on täynnä, voit poistaa viestejä
tai tallentaa ne muistikortille tai SIM-kortille.

Saapuvan viestin tallentaminen muistikortille
• Valitse Valikko > Viestinvälitys > Viestit > Asetukset > Tallennuskohde >

Muistikortti.

Viestin tallentaminen SIM-kortille
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Viestit ja valitse kansio.
2 Selaa haluamasi viestin kohdalle ja valitse Valinn. > Tallenna viesti.

Saapuneet-kansion viestien lukeminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Viestit > Saapuneet.
2 Selaa viestin kohdalle ja valitse Näytä.

Soittaminen viestissä olevaan numeroon
• Kun tarkastelet viestiä, selaa puhelinnumeroon ja paina .
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Viestin asetukset
Tietyt toiminnot, kuten viestihälytykset ja oletustallennuspaikan, voi asettaa koskemaan
kaikkia viestejä. Voit määrittää muita toimintoja, kuten toimituksen prioriteetin ja ajan,
erikseen kullekin lähetettävälle viestille.

Valintojen määrittäminen kaikille viesteille
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Viestit > Asetukset.
2 Valitse vaihtoehto.

Asetusten määrittäminen tietylle viestille
1 Kun viesti on kirjoitettu ja vastaanottaja valittu, valitse Valinn. > Lisäasetukset.
2 Selaa valinnan kohdalle ja valitse Muokkaa.

Keskustelut
Voit valita, haluatko katsella viestejä Keskustelut- vai Saapuneet ‑näkymässä.
Keskustelunäkymässä näkyvät kaikki viestit, jotka olet vaihtanut tietyn yhteyshenkilön
kanssa.

Keskustelujen viestien tarkasteleminen
• Valitse Valikko > Viestinvälitys > Saapuneet > Keskustelut-välilehti.
• Valitse Valikko > Viestinvälitys > Keskustelut ja valitse keskustelu.

Viestin lähettäminen keskusteluista
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys.
2 Valitse Keskustelut tai valitse Saapuneet > Keskustelut -välilehti.
3 Valitse keskustelu.
4 Kirjoita viesti ja valitse Lähetä.

Ääniviestit
Voit lähettää ja vastaanottaa äänitallenteita ääniviestinä.

Lähettäjällä ja vastaanottajalla on oltava liittymä, joka tukee multimediaviestejä.

Ääniviestin äänittäminen ja lähettäminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Luo uusi > Ääniviesti.
2 Äänitä viesti ja valitse Pysäytä > Lähetä > Yhteystietojen haku.
3 Valitse vastaanottaja ja valitse Lähetä.

Sähköposti
Voit käyttää yleisimpiä sähköpostitoimintoja ja tietokoneesi sähköpostiosoitetta
puhelimellasi.

Voit synkronoida sähköpostin Microsoft® Exchange ActiveSync® ‑sovelluksen avulla.

Ennen sähköpostin käyttämistä
Voit käyttää perusasetuksia tarkistaaksesi, ovatko sähköpostitilisi asetukset saatavilla, tai
voit määrittää ne manuaalisesti. Asetukset voit myös ladata osoitteesta
www.sonyericsson.com/support.

Sähköpostitilin luominen ensimmäistä kertaa
1 Käynnistä sähköpostin ohjattu asennustoiminto valitsemalla Valikko >

Viestinvälitys > Sähköposti.
2 Luo tili noudattamalla ohjeita.

Jos asetukset pitää antaa manuaalisesti, kysy lisätietoja sähköpostipalvelusi tarjoajalta.
Sähköpostipalvelun tarjoaja voi olla vaikkapa yritys, jolta olet saanut sähköpostiosoitteesi.

49

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

http://www.sonyericsson.com/support


Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti.
2 Jos käytössäsi on useita sähköpostitilejä, valitse se tili, josta haluat lähettää viestin.
3 Valitse Luo uusi.
4 Lisää vastaanottaja siirtymällä kohtaan Vastaanottaja: ja valitse Lisää > Anna

sähköpostios.. Määritä sähköpostiosoite ja valitse OK.
5 Voit lisätä vastaanottajia selaamalla kohtaan Vastaanottaja: ja valitsemalla

Muokkaa. Selaa valinnan kohdalle ja valitse Lisää. Kun olet valmis, valitse Valmis.
6 Kirjoita aihe siirtymällä kohtaan Aihe:, valitse Muokkaa, kirjoita aihe ja valitse OK.
7 Kirjoita viestin teksti siirtymällä kohtaan Teksti:, valitse Muokkaa kirjoita teksti ja

valitse OK.
8 Valitse Lisää, jos haluat liittää tiedoston.
9 Valitse Jatka > Lähetä.

Sähköpostiviestien vastaanottaminen ja lukeminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti.
2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
3 Valitse Saapuneet > Valinn. > Tark. uudet viestit.
4 Selaa viestin kohdalle ja valitse Näytä.

Sähköpostiviestin tallentaminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti.
2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
3 Valitse Saapuneet.
4 Selaa viestin kohdalle ja valitse Näytä > Valinn. > Tallenna viesti.

Vastaaminen sähköpostiviestiin
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti.
2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
3 Valitse Saapuneet.
4 Selaa viestin kohdalle ja valitse Valinn. > Vastaa.
5 Kirjoita vastaus ja valitse OK.
6 Valitse Jatka > Lähetä.

Sähköpostiviestin liitteen tarkasteleminen
• Kun tarkastelet viestiä, valitse Valinn. > Liitteet > Käytä > Näytä.

Aktiivinen sähköpostitili
Jos käytössäsi on useita sähköpostitilejä, voit valita, mikä tili on aktiivinen.

Lisäsähköpostitilien luominen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti.
2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
3 Valitse Tilit.
4 Selaa kohtaan Uusi tili ja valitse Lisää.

Aktiivisen sähköpostitilin vaihtaminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti.
2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
3 Valitse Tilit.
4 Valitse tili, jonka haluat aktivoida.

Uusien sähköpostiviestien automaattinen tarkistaminen
Voit asettaa puhelimen tarkistamaan uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit määrittää
tarkistuksen aikavälin tai voit pitää puhelimen yhdistettynä sähköpostipalvelimeen (push-
sähköposti). Puhelin tarkistaa ainoastaan aktiivisen sähköpostitilin sähköpostiviestit. Kun
vastaanotat uuden sähköpostiviestin, sinulle ilmoitetaan asiasta kuvakkeella  .
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Uusien sähköpostiviestien tarkistamisen aikavälin määrittäminen
1 Valitse Valikko > Viestinvälitys > Sähköposti.
2 Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, valitse jokin tili.
3 Valitse Asetukset > Lataaminen -välilehti > Tarkistusväli.
4 Valitse vaihtoehto.
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Internet
Jos Internet-yhteys ei toimi, katso kohtaa Internet-palveluita ei voi käyttää sivulla 75.

Selaimen käytön aloittaminen
1 Valitse Etsi.
2 Kirjoita Web-osoite, etsittävä lauseke tai suosikin nimi.
3 Siirry luettelon kohteen kohdalle ja valitse Siirry tai Etsi.

Selaimen käytön lopettaminen
1 Kun selaat Webissä, valitse  ja .
2 Valitse Sulje selain.

Web-selaimen työkalurivi
Kun katsot Web-sivua, valitse . Seuraavat vaihtoehdot ilmestyvät:

Kuvake Toiminto

Web-sivun lisääminen Web-syötteisiin

Web-sivun panorointi ja zoomaus

Suosikki-Web-sivujen hallinta

Hallitse Internetistä lataamiasi tiedostoja

Web-selaimen pikakomennot
Voit valita Web-selaimen toiminnon suoraan näppäinten avulla.

Näppäin Pikavalinta

Suosikit

 - Määritä teksti kohdassa Anna osoite tai Etsi Internetistä tai etsi kohdasta
Suosikit.

Zoomaa

Yleiskuva (kun Smart-Fit on pois käytöstä)

Suosikit
Voit luoda suosikki-Web-sivujesi pikalinkkejä ja muokata niitä.

Suosikin luominen
1 Kun katsot Web-sivua, jonka haluat lisätä suosikkeihin, valitse  ja .
2 Valitse Lisää suosikkina.

Suosikin valitseminen
1 Valitse Valikko > Internet.
2 Kun selaat Internetissä, valitse  ja .
3 Selaa suosikin kohdalle ja valitse Siirry.

Suosikin lähettäminen
1 Valitse Valikko > Internet.
2 Kun selaat Internetissä, valitse  ja .
3 Valitse  ja selaa suosikin kohdalle.
4 Valitse Valinn. > Lähetä ja valitse siirtomenetelmä.
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Sivuhistoria
Voit katsoa ja siirtyä Web-sivuille, joilla olet käynyt aiemmin.

Historiasivujen tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Internet.
2 Valitse  ja sitten .
3 Valitse Historia.

Selaimen muut toiminnot

Smart-Fit Rendering™ -toiminnon kytkeminen päälle tai pois
1 Valitse Valikko > Internet.
2 Valitse  ja sitten .
3 Valitse Asetukset > Smart-Fit.
4 Valitse vaihtoehto.

Kun Smart-Fit on käytössä, Web-sivustoa säädetään näyttösi mukaan vaakasuoran vierittämisen
välttämiseksi. Kun Smart-fit ei ole käytössä, voi panoroida ja zoomata, kun katsot Web-sivustoa.

Panoroinnin, lähentämisen ja loitontamisen käyttäminen Web-sivulla
1 Kun katsot Web-sivua, valitse  ja .
2 Siirrä kehystä navigointinäppäimellä.
3 Zoomaa Web-sivun osaa painamalla keskellä olevaa valintanäppäintä.

Voit käyttää panorointia ja zoomausta, kun poistat Smart-Fit-toiminnon käytöstä:

Puhelun soittaminen Webin selauksen aikana
• Paina .

Kuvan tallentaminen Web-sivulta
1 Kun katsot Web-sivua, valitse  ja .
2 Valitse Tallenna kuva.
3 Valitse kuva.

Tekstin etsiminen Web-sivulta
1 Kun katsot Web-sivua, valitse  ja .
2 Valitse Etsi sivulta.
3 Kirjoita teksti ja paina Etsi.

Linkin lähettäminen
1 Kun katsot Web-sivua, valitse  ja .
2 Valitse Lähetä linkki ja valitse siirtomenetelmä.

Varmista, että vastaanottava laite tukee käyttämääsi siirtomenetelmää.

Internet-turvallisuus ja varmenteet
Puhelimesi tukee suojattua selausta. Tietyt Internet-palvelut, kuten pankkipalvelut,
edellyttävät että puhelin käyttää varmenteita. Puhelimesi saattaa sisältää varmenteet jo
ostohetkellä tai voit ladata uusia varmenteita.

Puhelimessa olevien varmenteiden tarkasteleminen
• Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Suojaus > Varmenteet.

Tiedostonsiirrot
Tiedostonsiirron hallinnan avulla voit seurata ja päästä käyttämään Internetistä ladattavia
tiedostoja, kuten esimerkiksi mediatiedostot, podcastit ja pelit. Se seuraa myös valokuvien
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lataamista Web-sivuille, kuten Web-albumeihin ja blogeihin. Tiedostonsiirron hallinnan
kautta voit lisäksi asentaa ladattuja Java-sovelluksia ja voit keskeyttää, jatkaa tai peruuttaa
latauksia.

Tiedoston käyttö tiedostonsiirron avulla
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tiedostonsiirto.
2 Siirry tiedoston kohdalle.
3 Valitse tiedosto painamalla keskimmäistä valintanäppäintä tai valitse Valinn., jos

haluat suorittaa muita toimintoja.

Web-syötteet
Voit tilata ja ladata Web-syötteinä usein päivittyvää sisältöä, kuten uutisia, podcast-
lähetyksiä tai valokuvia.

Uusien syötteiden lisääminen Web-sivulta
1 Kun selaat Web-syötteitä sisältävää Internet-sivua, (ilmaistu kuvakkein ), valitse

 > ja .
2 Siirry vierittämällä jokaisen lisättävän syötteen kohdalle ja valitse Lisää > Kyllä.
3 Valitse päivitystaajuus.

Web-syötteiden etsiminen
1 Valitse Valikko > Media > Web-syötteet.
2 Valitse Uusi syöte ja kirjoita Web-osoite.

Sisällön lataaminen Web-syötteiden kautta
1 Valitse Valikko > Media > Web-syötteet.
2 Valitse päivitetty Web-syöte.
3 Siirry vierittämällä päivitetyn syötteen kohdalle ja valitse Tarkastele.
4 Siirry otsikon kohdalle painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.
5 Siirry ladattavan kohteen kohdalle painamalla navigointinäppäintä alaspäin, ja valitse

Valinn. > Lataa tiedosto.

Pääset käyttämään ladattuja tiedostoja tiedostonsiirron hallinnan kautta. Katso
Tiedostonsiirrot sivulla 53.

Voit myös tilata ja ladata sisältöä tietokoneelle Web-syötteiden kautta käyttämällä Media Go™
‑ohjelmaa. Katso Sisällön siirtäminen Media Go™ ‑ohjelmalla sivulla 43.

Web-syötteiden päivittäminen
Voit päivittää syötteet manuaalisesti tai ajastaa päivitykset. Kun päivityksiä saapuu,  tulee
näyttöön.

Web-syötteiden päivityksen ajastaminen
1 Valitse Valikko > Media > Web-syötteet.
2 Selaa syötteen kohdalle ja valitse Valinn. > Ajoita päivitys.
3 Valitse vaihtoehto.

Säännölliset päivitykset saattavat olla kalliita.

Web-syötteet valmiustilassa
Voit näyttää uutispäivityksiä valmiustilassa.

Web-syötteiden näyttäminen valmiustilassa
1 Valitse Valikko > Media > Web-syötteet.
2 Selaa syötteen kohdalle ja valitse Valinn. > Asetukset > Valmiust. uutisnauha >

Näyt.valmiustilass..
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Web-syötteiden käyttäminen, kun näytössä on valmiustila
1 Kun valmiustila on käytössä, valitse Uutisn..
2 Jos haluat lukea lisää syötteestä, paina navigointinäppäintä ylöspäin tai alaspäin ja

siirry otsikon kohdalle. Valitse sitten Näytä.

Podcast-lähetykset
Podcast-lähetykset ovat tiedostoja, kuten radio-ohjelmia tai videolähetyksiä, jotka voidaan
ladata ja toistaa. Voit tilata ja ladata podcast-lähetyksiä Web-syötteiden avulla.

Podcast-äänilähetysten käyttäminen
• Valitse Valikko > Media > Musiikki > Mus.syötteet.

Podcast-videolähetysten käyttäminen
• Valitse Valikko > Media > Video > Videosyötteet.

Valokuvasyötteet
Voit tilata valokuvasyötteitä ja ladata valokuvia.

Valokuvasyötteiden käyttäminen
• Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Valokuvasyötteet.

Facebook™
Facebook on yhteisöllinen sovellus, jonka avulla voit pitää yhteyttä ystäviisi, perheeseesi ja
työkavereihisi.

Facebookin käyttäminen
• Valitse Valikko > Järjestely > Sovellukset > Facebook.
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Connected home
Connected home -toiminnon avulla puhelimesta tulee osa musiikin ja median jokapäiväistä
käsittelyä kodissa. Se yhdistää Hifi-laitteet, TV:n, elokuvat, pelit jne. kotiverkkoon.

Wi-Fi™
Wi-Fi™ mahdollistaa Internetin käyttämisen langattomasti puhelimen kautta. Voit selata
Internetiä kotona (omassa verkossasi) tai julkisilla paikoilla käytettävissä olevissa verkoissa:

• Henkilökohtaiset verkot – yleensä suojattu. Omistajan on annettava salasana tai -lause.
• Yleiseen käyttöön annettu verkko – yleensä suojaamaton, mutta edellyttää usein

kirjautumista operaattorin palveluun, ennen kuin Internetiä voi käyttää.

Wi-Fi-yhteyden käyttäminen
Jota voit selata Internet-sivuja Wi-Fi-yhteyden avulla, sinun on etsittävä käytettävissä oleva
verkko, muodostettava siihen yhteys ja avattava sitten Internet-selain.

Wi-Fin käyttöönotto
• Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Wi-Fi > Kytke päälle.

Yhteyden muodostaminen verkkoon
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Wi-Fi.
2 Siirry verkon kohdalle ja valitse Yhdistä.

Selaimen käytön aloittaminen Wi-Fi-yhteyden avulla
1 Varmista, että  näkyy tilarivillä.
2 Valitse Valikko > Internet.

Usein käytetyt verkot voidaan tallentaa suosikeiksi. Jos kytket päälle Autom. yhdistäminen -
toiminnon jollekin näistä verkoista, puhelimesi yhdistää automaattisesti kyseiseen verkkoon, kun
puhelin on verkon alueella.

DLNA™
Puhelimessasi on sisäinen DLNA™ (Digital Living Network Alliance) -toiminto, joka
muodostaa yhteyden kotiverkkoon Wi-Fi-liitännän kautta. Puhelimeen tallennettuja kuvia tai
musiikkia voi käyttää, toistaa ja katsella muiden samaan kotiverkkoon yhdistettyjen DLNA-
laitteiden kautta. Yhteensopiva DLNA-laite voi olla esimerkiksi tietokone, kamera, TV,
PLAYSTATION®3 tai toinen puhelin, jossa on DLNA-toiminto.

Wi-Fi pitää olla kytkettynä päälle ja puhelimen pitää olla yhdistettynä johonkin suosikkiverkkoon.

Puhelimen asettaminen DLNA-palvelimeksi
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Verkon jakaminen.
2 Valitse suosikkiverkko luettelosta.
3 Valitse Käytössä > Tallenna.

DLNA-palvelin toimittaa musiikkia, kuvia ja videoita verkkoon. Muut DLNA-laitteet toistavat
mediaa verkon mediapalvelimilta.

Puhelimessa olevaan muuhun DLNA-laitteeseen tallennettujen valokuvien
katsominen

1 Valitse Valikko > Media > Valokuvaus > Kamera-albumi.
2 Valitse kuukausi.
3 Siirry kuvan kohdalle ja valitse Valinn. > Näytä laitteessa.
4 Valitse DLNA-laite luettelosta.
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Puhelimeen tai muuhun DLNA-laitteeseen tallennetun musiikin toistaminen
1 Valitse Valikko > Media > Musiikki.
2 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
3 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse.
4 Valitse Valinn. > Toista laitteessa.
5 Valitse DLNA-laite luettelosta.

Puhelimessa olevaan muuhun DLNA-laitteeseen tallennetun musiikin toistaminen
1 Valitse Valikko > Media > Musiikki > Mediapalv..
2 Valitse mediapalvelin luettelosta.
3 Selaa luokittain navigointinäppäimellä.
4 Siirry nimikkeen kohdalle ja valitse Toista.

Etäpelaaminen PLAYSTATION®3 -laitteella
Kun etäpelaat PLAYSTATION 3 -laitteella, puhelimesi on yhdistetty langattomasti
PLAYSTATION 3 -järjestelmään. Etäpelaamisen avulla voit käyttää PLAYSTATION 3 -
laitteen mediasisältöä puhelimellasi. Voit ohjata ja katsoa matkapuhelimellasi
PLAYSTATION 3 -näyttöä ja sen valikkoa. PLAYSTATION 3 suoratoistaa mediaa
puhelimellasi. Voit selata videoita, kuvia ja musiikkia ja voit ladata ja katsoa pelien ja
elokuvien trailereita ja kuvia PlayStation® Storessa. PlayTV*:n avulla voit katsella, tallentaa
ja etsiä TV-ohjelmia.

* Jotkut toiminnot eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla

DRM-suojattua mediasisältöä ei voi suoratoistaa ja toistaa puhelimella. Katso lisätietoja
PLAYSTATION 3 -Web-sivustolta.

Etäpelaamisen aloittaminen PLAYSTATION 3 -laitteella
1 Valitse Valikko > Viihde > Etäkäyttö > Käynnistä.
2 Valitse Kyllä > OK ja vahvista PLAYSTATION 3 -laitteen kahdeksanmerkkisen

rekisteröintikoodin luominen.
3 Anna PLAYSTATION 3:n luoma kahdeksanmerkkinen rekisteröintikoodi ja valitse

OK.
4 Valitse Wi-Fin kautta.
5 Valitse PLAYSTATION 3 luettelosta ja valitse OK.

Etäpelaamisen lopettaminen PLAYSTATION 3 -laitteella
1 Valitse Valinn. > Lopeta etäkäyttö.
2 Valitse Kyllä ja kytke myös PLAYSTATION 3 pois päältä.
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GPS
Puhelimessasi on GPS-vastaanotin, joka laskee sijaintisi satelliittisignaalien avulla. Jotkut
GPS-toiminnot käyttävät Internetiä. Palveluun voi liittyä tiedonsiirtonopeuksia ja maksuja.

Jos joitakin GPS-toimintoja ei voi käyttää, katso kohtaaInternet-palveluita ei voi käyttää
sivulla 75.

GPS-toiminnon käyttäminen
Sijaintisi voidaan määrittää, jos sinulla on esteetön näkymä taivaalle. Jos sijaintisi ei selviä
muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa. Voit nopeuttaa paikannusta pysymällä paikallasi.
Varo peittämästä GPS-antennia.

Kun käytät GPS-toimintoa ensimmäisen kerran, sijaintitietojen saaminen saattaa kestää jopa 10
minuuttia.

Avustettu käynnistys
Avustettu käynn. -toiminnon avulla sijainnin määritys nopeutuu. Kun toiminto on käytössä,
Avustettu käynn. määrittää sijainnin automaattisesti, jos Avustettu GPS (A-GPS) -tekniikka
on käytettävissä.

Avustetun käynnistyksen käyttöaikojen valitseminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Asetukset > Avustettu käynn..
2 Valitse vaihtoehto.

Sijaintien tallentaminen
Kaikki tallennetut sijainnit sijaitsevat kohteessa Omat suosikit.

Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Omat suosikit > Lisää uusi paikka.
2 Valitse Muokkaa ja kirjoita nimi. Valitse OK.
3 Selaa kohtaan Kuvaus: ja valitse Lisää.
4 Kirjoita kuvaus ja valitse OK.
5 Selaa kohtaan Sijainti: ja valitse Lisää > Nykyinen sijainti.
6 Kun sijainti löytyy, valitse Tallenna.

Kartalle tallennetun sijainnin tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Omat suosikit.
2 Selaa sijaintiin ja valitse Siirry.

Sijaintitiedustelut
Ulkoiset palvelut saattavat tiedustella sijaintiasi. Voit antaa ulkoisille palveluille luvan käyttää
sijaintitietojasi ja voit myös rajoittaa kyseisten tietojen käyttöä.

Ulkoisten palveluiden käyttöoikeuksien muuttaminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Asetukset > Tietosuoja.
2 Valitse vaihtoehto.
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GPS:n poistaminen käytöstä
GPS-vastaanotin kytketään automaattisesti pois päältä, kun sitä ei käytetä. Voit poistaa
GPS-vastaanottimen käytöstä myös manuaalisesti. Tämä säästää akun virtaa käytettäessä
toimintoja, jotka eivät edellytä GPS-vastaanottimen paikannustoimintoa.

GPS-toiminnon manuaalinen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Asetukset.
2 Valitse Ota GPS käyttöön tai Pst. GPS käytöstä.

Google Maps™ -ohjelma matkapuhelimiin
Google Maps™ ‑palvelun avulla voit määrittää sijaintisi sekä etsiä muita paikkoja ja
suunnitella reittejä.

Kun Google Maps käynnistetään, näkyviin tulee likimääräinen sijainti, joka perustuu lähistöllä
olevista matkapuhelintukiasemista saataviin tietoihin. Sijainti tarkentuu, kun GPS-
vastaanotin määrittää sijainnin.

Google Maps™ -ohjelman käyttäminen
• Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Google Maps.

Google Maps -palvelun suosikkien käyttäminen
• Paina .

Lisätietoja Google Maps -palvelusta
• Valitse Google Maps -palvelua käyttäessäsi Valinn. > Ohje.

Ajo-ohjeet
Wisepilot™-sovellus opastaa reitin perille ääniohjeilla. Puhelimen mukana saatetaan
toimittaa Wisepilot-sovelluksen kokeiluversio.

Sony Ericssonin takuu ei kata minkään paikannuspalvelun tarkkuutta mukaan lukien, mutta ei
niihin rajoittuen, navigointijärjestelmien opastuspalvelut.

Wisepilotin käynnistäminen
• Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Suunnistus.

Tracker
Tracker on GPS-pohjainen urheilusovellus, joka mahdollistaa nopeuden, kuljetun matkan,
reitin ja energiankulutuksen seurannan harjoittelun aikana. Voit määrittää harjoituksen ajan
tai matkan mukaan. Voit myös käyttää edellisen harjoituksen reittiä, jos sellainen on
tallennettu GPS-tietojen avulla.

Tracker-sovelluksen antamat tiedot eivät ole tarkkoja. Sony Ericsson ei anna mitään takuita
Tracker-sovelluksen antamien tietojen tarkkuudesta. Jos sinulla on terveyttä tai kuntoa koskevia
vakavia ongelmia, käänny terveydenhoitoalan ammattilaisten puoleen.

Harjoituksen aloittaminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Tracker > Aloita harjoitus.
2 Valitse harjoituksen tyyppi.
3 Siirry kohteen kohdalle, valitse Muokkaa ja anna tiedot.
4 Tallenna valitsemalla Valmis.
5 Aloita harjoittelu valitsemalla Käynnistä.

Harjoittelunäkymien välillä siirtyminen
• Liikuntasuorituksen aikana voit tarkastella harjoituksen kestoa ja etenemistä sekä

verrata harjoitusta aikaisempaan harjoitukseen painamalla navigointinäppäintä
vasemmalle tai oikealle.

59

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.



Tulosten vertaileminen harjoittelun aikana
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Tracker > Aloita harjoitus.
2 Valitse Reittipohjainen.
3 Siirry kohtaan Reitti:, valitse Muokkaa ja valitse reitti.
4 Selaa kohtaan Vertaile reaaliajassa ja valitse Muokkaa.
5 Siirry sen tuloksen kohdalle, johon haluat vertailla, ja valitse Vertaa.
6 Valitse Valmis ja sitten Käynnistä.

Tulosten vertaileminen edellyttää GPS-sijaintia.

Harjoituksen lopettaminen manuaalisesti
• Valitse harjoituksen aikana Keskeytä > Lopeta.

Tulokset
Harjoituksen tulos tulee näkyviin harjoituksen jälkeen. Voit tarkastella vanhojen harjoitusten
tuloksia jälkikäteen ja vertailla niitä keskenään, jos niissä on GPS-tiedot.

Liikuntasuorituksen tulosten näyttäminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Tracker > Tulokset.
2 Siirry kuukauden kohdalle ja valitse Näytä.
3 Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse Näytä.
4 Valitse harjoituksen tulos. Jos olet mitannut kierroksia, voit näyttää kunkin kierroksen

tulokset painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.

Tulosten vertaileminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Tracker > Tulokset.
2 Siirry haluamasi tuloksen kohdalle ja valitse Asetukset > Vertaa.
3 Valitse tulos, jonka kanssa haluat vertailla.

Tulosten vertaileminen edellyttää GPS-sijaintia.

Energiankulutus
Jos haluat laskea ja nähdä harjoituksessa kuluneen energian määrän, määritä ensin
henkilökohtainen profiilisi Trackerin Asetukset-kohdassa. Voit tarkastella
energiankulutusta tulosnäkymässä.

Omien tietojen määrittäminen
1 Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Tracker > Asetukset > Henk.koht.

profiili.
2 Valitse kohde, syötä tiedot ja valitse OK.
3 Valitse lopuksi Asetukset > Tallenna profiili.

Energiankulutuksen käyttöönotto
• Valitse Valikko > Paikannuspalvelut > Tracker > Asetukset > Energiankulutus >

Käytössä.

60

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.



Synkronoiminen
Puhelimen synkronoinnin voi tehdä kahdella eri tavalla: käyttämällä tietokoneohjelmaa tai
Internet-palvelua.

Käytä vain yhtä synkronointimenetelmää kerrallaan puhelimessa.

Lisätietoja on osoitteesta www.sonyericsson.com/support löytyvässä Synkronointi-
oppaassa.

Synkronointi tietokoneen avulla
Voit käyttää USB-kaapelia tai langatonta Bluetooth-tekniikkaa puhelimen yhteystietojen,
tapaamisten, suosikkien, tehtävien ja muistiinpanojen synkronoimiseen Online-palvelun tai
tietokoneohjelman, kuten Microsoft® Outlook® -sovelluksen, kanssa.

Ennen synkronointia on asennettava Sony Ericsson PC Suite. Sony Ericsson PC Suite
‑ohjelmisto on ladattavissa myös PC Companionin kautta tai osoitteesta
www.sonyericsson.com/support.

Lataa Mac®-yhteensopiva ohjelmisto osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Synkronoiminen Sony Ericsson PC Suite ‑ohjelmalla
1 Tietokone: Käynnistä Sony Ericsson PC Suite valitsemalla Käynnistä/Ohjelmat/

Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite.
2 Muodosta yhteys Sony Ericsson PC Suiten ohjeiden avulla.
3 Kun saat ilmoituksen, että Sony Ericsson PC Suite on löytänyt puhelimesi, voit

aloittaa synkronoimisen.

Lisätietoja käyttämisestä on Sony Ericsson PC Suiten ohjeessa, kun ohjelmisto on asennettu
tietokoneeseen.

Synkronoiminen Internet-palvelun avulla
Voit synkronoida Internet-palvelun kanssa SyncML™:n tai Microsoft Exchange ActiveSync
‑palvelua käyttävän Microsoft® Exchange ‑palvelimen avulla. Lisätietoja on osoitteesta
www.sonyericsson.com/support löytyvässä Synkronointi-oppaassa.
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Muut toiminnot

Lentotila
Lentotila on tila, jossa verkko- ja radiolähettimet ja -vastaanottimet ovat poissa käytössä,
jotta puhelin ei aiheuttaisi häiriöitä herkkiin laitteisiin.

Kun lentotilavalikko on käytössä ja puhelin käynnistetään seuraavan kerran, puhelin pyytää
valitsemaan tilan:

• Normaali tila – täysi toiminnallisuus
• Lentotila – rajoitettu toiminnallisuus

Lentotilavalikon ottaminen käyttöön
• Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Lentotila > Jatka > Näytä käynnistett..

Lentotilan valitseminen
1 Kun lentotilan valikko on aktivoitu, kytke puhelimen virta pois.
2 Kytke puhelin päälle ja valitse Lentotila.  tulee esiin.

Herätykset
Voit asettaa herätysääneksi radion tai muun äänen. Herätys toimii, vaikka puhelimen virta
on katkaistu. Kun herätys alkaa soida, voit vaimentaa sen tai kytkeä sen pois.

Herätyksen asettaminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Herätykset.
2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse Muokkaa.
3 Selaa kohtaan Aika: ja valitse Muokkaa.
4 Anna kellonaika ja valitse OK > Tallenna.

Toistuvan herätyksen asettaminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Herätykset.
2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse Muokkaa.
3 Selaa kohtaan Toistuva: ja valitse Muokkaa.
4 Siirry vierittämällä haluamasi päivän kohdalle ja valitse Merkitse.
5 Jos haluat valita toisen päivän, siirry vierittämällä haluamasi päivän kohdalle ja valitse

Merkitse.
6 Valitse Valmis > Tallenna.

Herätysäänen asettaminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Herätykset.
2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse Muokkaa.
3 Selaa -välilehteen.
4 Selaa kohtaan Herätysääni: ja valitse Muokkaa.
5 Etsi ja valitse hälytysääni. Valitse Tallenna.

Herätyksen hiljentäminen
• Kun herätys soi, paina mitä tahansa näppäintä.
• Jos haluat toistaa herätyksen, valitse Torkku.

Herätyksen lopettaminen
• Kun herätys soi, paina mitä tahansa näppäintä ja valitse sitten Kytke pois.

Herätyksen peruuttaminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Herätykset.
2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse Kytke pois.
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Torkkukytkimen pituuden asettaminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Herätykset.
2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse Muokkaa.
3 Selaa kohtaan Torkun kesto: ja valitse Muokkaa.
4 Valitse vaihtoehto.

Herätys äänettömässä tilassa
Voit asettaa herätyksen äänettömäksi, kun puhelin on äänettömässä tilassa.

Herätyksen määrittäminen soimaan tai hiljaiseksi äänettömässä tilassa
1 Valitse Valikko > Järjestely > Herätykset.
2 Selaa herätyksen kohdalle ja valitse Muokkaa.
3 Selaa -välilehteen.
4 Selaa kohtaan Äänetön tila: ja valitse Muokkaa.
5 Valitse vaihtoehto.

Kalenteri

Voit synkronoida kalenterin tietokoneen kalenterin, Web-kalenterin tai Microsoft® Windows
‑palvelimella (Microsoft® Outlook®) sijaitsevan kalenterin kanssa.

Tapaamiset
Voit lisätä uusia tapaamisia tai käyttää nykyisiä tapaamisia uudelleen.

Tapaamisen lisääminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Kalenteri.
2 Valitse päivämäärä.
3 Selaa kohtaan Uusi merkintä ja valitse Lisää.
4 Anna tiedot ja vahvista jokainen tietue.
5 Valitse Tallenna.

Tapaamisen katseleminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Kalenteri.
2 Valitse päivämäärä.
3 Siirry vierittämällä haluamasi tapaamisen kohdalle ja valitse Näytä.

Tapaamisen muokkaaminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Kalenteri.
2 Valitse päivämäärä.
3 Siirry vierittämällä haluamasi tapaamisen kohdalle ja valitse Näytä.
4 Valitse Valinn. > Muokkaa.
5 Muokkaa tapaamista ja vahvista jokainen tietue.
6 Valitse Tallenna.

Muistutusäänen määrittäminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Kalenteri.
2 Valitse päivämäärä.
3 Valitse Valinn. > Lisäasetukset > Muistutukset.
4 Valitse vaihtoehto.

Kalenterissa määritetty muistutusvalinta vaikuttaa tehtävissä määritettyyn muistutusvalintaan.

Muistilaput
Voit tehdä muistilappuja ja tallentaa ne. Voit näyttää muistilapun myös valmiustila -tilassa.
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Muistiinpanon lisääminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Muistiinpanot.
2 Selaa kohtaan Uusi muistiinpano ja valitse Lisää.
3 Kirjoita muistiinpano ja valitse Tallenna.

Muistilapun näyttäminen valmiustilassa
1 Valitse Valikko > Järjestely > Muistiinpanot.
2 Selaa muistiinpanon kohdalle ja valitse Valinn. > Näyt.valmiustilass..

Muistilapun piilottaminen valmiustilassa
1 Valitse Valikko > Järjestely > Muistiinpanot.
2 Siirry vierittämällä valmiustilassa näkyvän muistilapun kohdalle. Se on merkitty

kuvakkeella. Valitse Valinn. > Piilota valmiustil..

Tehtävät
Voit lisätä uusia tehtäviä tai käyttää nykyisiä tehtäviä uudelleen.

Tehtävän lisääminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tehtävät.
2 Valitse Uusi tehtävä ja valitse Lisää.
3 Valitse vaihtoehto.
4 Anna tiedot ja vahvista jokainen tietue.

Muistutusäänen määrittäminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Tehtävät.
2 Selaa tehtävän kohdalle ja valitse Valinn. > Muistutukset.
3 Valitse vaihtoehto.

Tehtävissä määritetty muistutusvalinta vaikuttaa kalenterissa määritettyyn muistutusvalintaan.

Profiilit
Voi muuttaa asetuksia, kuten soittoäänen voimakkuutta ja värinähälytintä, sopimaan
erilaisiin tilanteisiin. Voit nollata kaikki profiilit puhelimen alkuperäisiin asetuksiin.

Profiilin valitseminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Profiilit.
2 Valitse profiili.

Profiilin tarkasteleminen ja muokkaaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Profiilit.
2 Selaa profiilin kohdalle ja valitse Valinn. > Näytä ja muokkaa.

Normaali-profiilia ei voi nimetä uudelleen.

Aika ja päivämäärä

Kellonajan asettaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Aika ja pvm > Aika.
2 Kirjoita aika ja valitse Tallenna.

Päivämäärän asettaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Aika ja pvm > Päivämäärä.
2 Kirjoita päivämäärä ja valitse Tallenna.
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Aikavyöhykkeen asettaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Aika ja pvm > Aikavyöhyke.
2 Valitse aikavyöhyke, jolla olet.

Jos valitset kaupungin, Aikavyöhyke päivittää ajan myös kesäajan vaihtuessa.

Valmiustilassa näkyvän kellon koon muuttaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Näyttö > Kellon koko.
2 Valitse vaihtoehto.

Teemat
Voit vaihtaa näytön ulkoasua esimerkiksi värien ja taustakuvien avulla. Voit myös luoda uusia
ulkoasuja ja ladata niitä. Lisätietoja on osoitteessa www.sonyericsson.com/fun.

Ulkoasun asetus
1 Valitse Valikko > Asetukset > Näyttö > Teema.
2 Selaa teeman kohdalle ja valitse Aseta.

Päävalikon asettelu
Voit muuttaa päävalikon kuvakkeiden asettelua.

Päävalikkoasettelun vaihtaminen
1 Valitse Valikko > Valinn. > Päävalik. asettelu.
2 Valitse vaihtoehto.

Näytön suunta
Voit vaihtaa näytön vaakasuuntaisesta pystysuuntaiseksi tai päinvastoin. Jos haluat näytön
suunnan muuttuvan kääntäessäsi puhelinta, valitse Kierrä automaattisesti.

Näytön suunnan muuttaminen selaimessa
1 Valitse Valikko > Internet.
2 Valitse  ja sitten .
3 Valitse Asetukset > Suunta.
4 Valitse vaihtoehto.

Näytön suunnan muuttaminen Media-välilehdessä
1 Valitse Valikko > Media > Asetukset > Suunta.
2 Valitse vaihtoehto.

Soittoäänet

Soittoäänen valitseminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Äänet ja hälyt. > Soittoääni.
2 Etsi ja valitse soittoääni.

Soittoäänen voimakkuuden asettaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Äänet ja hälyt. > Soittovoimakkuus.
2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle.
3 Valitse Tallenna.

Soittoäänen poistaminen käytöstä
• Paina ja pidä painettuna .  tulee esiin.

Tämä ei vaikuta herätysääneen.
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Värinähälyttimen asetuksen määrittäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Äänet ja hälyt. > Värinähälytin.
2 Valitse vaihtoehto.

Pelit
Puhelimessa on valmiiksi ladattuja pelejä. Voit myös ladata pelejä Internetistä. Lisätietoja
on osoitteessa www.sonyericsson.com/fun. Useimmissa peleissä on ohjeet.

Pelin aloittaminen
1 Valitse Valikko > Media > Pelit.
2 Valitse peli.

Pelin lopettaminen
• Paina .

Sovellukset
Voit ladata ja suorittaa Java-sovelluksia. Voit myös tarkastella tietoja tai määrittää eri
käyttöoikeuksia. Jos et pysty käyttämään Java-sovelluksia, katso kohtaa Internet-
palveluita ei voi käyttää sivulla 75.

Java-sovelluksen valitseminen
1 Valitse Valikko > Järjestely > Sovellukset.
2 Valitse sovellus.

Lupien määrittäminen Java-sovellukselle
1 Valitse Valikko > Järjestely > Sovellukset.
2 Selaa sovelluksen kohdalle ja valitse Valinn. > Luvat.
3 Määritä luvat.

Java-sovelluksen näytön koko
Jotkut Java-sovellukset on suunniteltu käytettäviksi tietynkokoisella näytöllä. Jos tarvitset
lisätietoja, ota yhteyttä sovelluksen myyjään.

Näytön koon määrittäminen Java-sovellukselle
1 Valitse Valikko > Järjestely > Sovellukset.
2 Selaa sovelluksen kohdalle ja valitse Valinn. > Näytön koko.
3 Valitse vaihtoehto.

Java™-sovelluksen määrittäminen taustakuvaksi
1 Valitse Valikko > Asetukset > Näyttö.
2 Valitse Taustakuva > Sovellus.
3 Valitse haluamasi Java-sovellus.

Näkyvissä ovat vain ne Java-sovellukset, joiden käyttö taustakuvana on tuettu.

Virustentorjunta
Virustentorjunta tunnistaa ja poistaa puhelimesta siihen asennetut sovellukset, jotka ovat
saastuneet viruksilla. Se tarkistaa sovellukset automaattisesti asennuksen aikana. Kun
ohjelma havaitsee saastuneen sovelluksen, voit poistaa kyseisen sovelluksen. Voit valita 30
päivän ilmaisen tutustumisjakson tai voit antaa tilausnumeron. Suosittelemme, että päivität
virustentorjuntasovellukseen säännöllisesti uusimmat virussuojaukset. Jotta voisit käyttää
tätä toimintoa, puhelimessa on oltava oikeat Internet-asetukset.

Valmistajan tai käyttäjän virustentorjuntaohjelmiston käyttö ei takaa, että tuote ei pääsisi
altistumaan viruksille, haittaohjelmille tai muille haitallisille ohjelmistoille.
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Virustentorjunnan kytkeminen päälle
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Suojaus > Virustentorjunta.
2 Noudata ohjeita , jos haluat käynnistää ohjatun asennustoiminnon.

Virran katkaiseminen virustentorjunnasta
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Suojaus > Virustentorjunta >

Virustentarkistus.
2 Valitse Poissa käytöstä.

PIN-koodit

SIM-suojaus
Tämä lukitus suojaa ainoastaan liittymäsi. Puhelin toimii, jos siihen vaihdetaan uusi SIM-
kortti. Jos lukitus on käytössä, sinun pitää antaa PIN.

Jos PIN-koodi annetaan väärin kolmesti peräkkäin, SIM-kortti lukitaan ja sen avaamiseen
tarvitaan PUK (Personal Unblocking Key) -koodi. Saat PIN- ja PUK-koodin verkko-
operaattoriltasi.

SIM-kortin lukituksen poistaminen
1 Kun PIN lukittu tulee esiin, anna PUK-koodi ja valitse OK.
2 Kirjoita uusi neljästä kahdeksaan merkin pituinen PIN-koodi ja valitse OK.
3 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja valitse OK.

PIN-koodin muokkaaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > PIN-koodit > SIM-suojaus > Muuta

PIN.
2 Kirjoita PIN-koodi ja valitse OK.
3 Kirjoita uusi neljästä kahdeksaan merkin pituinen PIN-koodi ja valitse OK.
4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja valitse OK.

Jos Koodit eivät täsmää tulee näyttöön, kirjoitit uuden PIN-koodin väärin. Jos Väärä PIN tulee
näyttöön, kirjoitit vanhan PIN-koodin väärin.

SIM-kortin lukituksen käyttäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > PIN-koodit > SIM-suojaus > Suojaus.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Kirjoita PIN-koodi ja valitse OK.

Puhelimen suojaus
Voit estää puhelimesi luvattoman käytön. Voit muuttaa oletusasetuksena olevan
puhelinlukon koodin (0000) haluamaksesi 4–8 numeron pituiseksi koodiksi.

On tärkeää, että muistat uuden koodisi. Jos unohdat sen, sinun on vietävä puhelimesi
Sony Ericsson ‑jälleenmyyjälle.

Puhelinlukon käyttäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > PIN-koodit > Puhelimen suojaus >

Suojaa.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Kirjoita puhelinlukon koodi ja valitse OK.

Kun Automaattinen puhelimen suojaus aktivoidaan, puhelimen suojakoodi pitää antaa, kun
puhelimeen asetetaan toinen SIM-kortti.

Puhelimen lukituksen avaaminen
• Kun Puhelin lukittu tulee esiin, näppäile puhelinlukon koodi ja valitse OK.
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Puhelinlukon koodin vaihtaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > PIN-koodit > Puhelimen suojaus >

Vaihda koodi.
2 Anna vanha koodi ja valitse OK.
3 Anna uusi koodi ja valitse OK.
4 Toista koodi ja valitse OK.

IMEI-numero
Säilytä kopio IMEI (International Mobile Equipment Identity) -numerostasi siltä varalta, että
puhelimesi varastetaan.

IMEI-numeron tarkasteleminen
• Paina , , , , .
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Stereosuoratoistoon tarkoitetut
Bluetooth™-kuulokkeet MH100

1 Mikrofoni

2

4

5

6

3
8

7

1

2 Puhelunäppäin

3 Kuulokeliitin

4 Äänenvoimakkuuden säätöalue

5 Virtapainike

6 Laturin liitin

7 Seuraava-/Toisto-/Edellinen-näppäimet

8 Musiikki-/akku-/tila-merkkivalot

Jos käytät jotain muita kuulokkeita kuin MH100, saat lisätietoja osoitteesta
www.sonyericsson.com/support.

Johdanto
Stereosuoratoistoon tarkoitetut Bluetooth™ MH100 -kuulokkeet helpottavat saapuvien ja
lähtevien puheluiden hallintaa. Voit kuunnella stereoääntä puhelimesta tai toisesta
Bluetooth-laitteesta, kuten tietokoneesta tai kannettavasta mediasoittimesta. Musiikki
keskeytyy automaattisesti puhelun ajaksi ja jatkuu puhelun päätyttyä.

Lataaminen
Ennen kuin käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran, lataa niitä toimitetulla laturilla 8 tunnin
ajan. Normaali latausaika on 2,5 tuntia.
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Kytkeminen päälle / pois päältä

Kuulokkeiden kytkeminen päälle
• Paina  ja pidä sitä painettuna, kunnes esiin tulee valo.

Kuulokkeiden kytkeminen pois päältä
• Paina jonkin aikaa , kunnes valot eivät enää pala.

Kuulokkeiden yhdistäminen
MH100 on esiliitetty puhelimen pariksi jo toimitushetkellä. MH100 ja puhelin yhdistyvät
automaattisesti ensimmäisellä kuulokkeiden käynnistyskerralla.

Kuulokkeiden liittäminen eri puhelimen pariksi
Jos haluat käyttää kuulokkeita eri puhelimen kanssa, kuulokkeet pitää liittää kyseisen
puhelimen pariksi. Kun yhteys on kerran muodostettu, kuulokkeet muodostavat
automaattisesti yhteyden puhelimeen aina, kun niiden virta kytketään ja ne ovat kantama-
alueella.

Kuulokkeiden yhdistäminen puhelimeen
1 Varmista, että kuulokkeiden virta on sammutettu.
2 Ota käyttöön puhelimesi Bluetooth-toiminto. Ohjeita on kohdassa Bluetooth-

toiminnon käyttöönottosivulla To turn on the Bluetooth function.
3 Ota puhelimen Bluetooth-näkyvyys käyttöön. Puhelin näkyy nyt muissa Bluetooth-

laitteissa.
4 Aseta puhelin enintään 20 cm:n (8 tuuman) etäisyydelle kuulokkeista.
5 Paina kuulokkeiden virtapainiketta noin 5 sekuntia, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua

vuorotellen sinisenä ja vihreänä.
6 Puhelimessa: Hae ja lisää uusi laite.
7 Tunnussana on 0000.
8 Merkkivalo vilkkuu sinisenä kahden sekunnin ajan, kun yhdistäminen onnistui.

Kuulokkeiden virta sammuu, jos et yhdistä niitä puhelimeen 10 minuutin kuluessa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaiuttimen tai musiikin äänenvoimakkuuden säätäminen
• Pyyhkäise sormeasi äänenvoimakkuuden säätöalueella puhelun aikana tai

kuunnellessasi musiikkia tai FM-radiota.
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Soittaminen

Soittaminen puhelimella
• Valitse numero puhelimen näppäimillä. Puhelu aktivoituu automaattisesti

kuulokkeissa.

Puhelun lopettaminen
• Paina lyhyesti .

Puhelun soittaminen äänikomentojen avulla
• Paina  lyhyesti, odota äänimerkkiä ja sano komento.

Puheluun vastaaminen
• Äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta. Paina lyhyesti .

Puhelun hylkääminen
• Paina  ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

Numeron uudelleenvalinta
• Kaksoisnapsauta .

Toiseen puheluun vastaaminen
• Paina . Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.

Puhelusta toiseen siirtyminen
• Paina  ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

Soittaminen äänikomentojen avulla
Äänikomennot ovat hyödyllisiä kuulokkeita käytettäessä. Lisätietoja äänikomennoista sekä
siitä, tukeeko puhelimesi niitä, on kohdassa Ääniohjaus sivulla 22.

Äänen siirtäminen

Äänen siirtäminen kuulokkeista puhelimeen
• Katso Äänen siirtäminen Bluetooth-handsfree-laitteelta ja -laitteelle sivulla 45.

Äänen siirtäminen puhelimesta kuulokkeisiin
• Paina puhelun aikana puhelunäppäintä.

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen
1 Paina  käynnistääksesi puhelimen mediasoittimen.
2 Voit keskeyttää musiikin ja jatkaa toistoa painamalla kuulokkeiden kohtaa .

Raidasta toiseen siirtyminen
• Kun kuuntelet musiikkia, paina  tai .

Raidan sisällä siirtyminen
• Pidä  tai  painettuna, kunnes olet päässyt haluamaasi kohtaan.

Radion kuunteleminen
1 Varmista, että kuulokkeet on yhdistetty puhelimeen.
2 Käynnistä puhelimesi radio.

Radiokanavien etsiminen manuaalisesti
• Pidä  tai  painettuna, kunnes olet päässyt haluamaasi kohtaan.
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Esiasetetun radiokanavan valitseminen
• Paina  tai .

Kuulokkeiden nollaaminen
Nollaa kuulokkeet, jos ne eivät toimi kunnolla.

Kuulokkeiden nollaaminen poistaa kaikki tiedot muista liitetyistä laitteista paitsi
kuulokkeiden kanssa toimitetusta puhelimesta.

Kuulokkeiden nollaaminen
1 Varmista, että kuulokkeiden virta on sammutettu.
2 Paina virtapainiketta, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja vihreänä.
3 Pidä virtapainiketta sekä puhelunäppäintä painettuna yhtä aikaa, kunnes kuulokkeet

kytkeytyvät pois päältä.

Akku
Epäsäännöllisesti käytetyn tai uuden akun kapasiteetti voi olla heikko. Akku on ehkä
ladattava uudelleen useita kertoja.

Kun akun varaus on vähissä, kuulet matalan äänimerkin. Jos et lataa kuulokkeita, niiden
virta sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Akun varaustila

Akun väri Kuvaus

Valo palaa punaisena Akku on ladattava pian

Valo välähtää kaksi kertaa vihreänä Akku on puoliksi varattu

Valo välähtää neljä kertaa vihreänä Akku on täyteen ladattu

Akun varaustilan tarkistaminen
• Paina virtanäppäintä hetken aikaa. Vihreiden merkkivalojen määrä osoittaa, kuinka

täynnä akku on.

Vianmääritys

Numeron uudelleenvalinta ei toimi
• Varmista, että puhelimen puhelulista ei ole tyhjä.
• Varmista, että puhelin tai muu laite tukee Bluetooth handsfree -profiilia.

Toiseen puheluun vastaaminen ei onnistu
• Varmista, että puhelin tukee Bluetooth handsfree -profiilia.

Äänikomennot eivät toimi
• Varmista ennen äänikomentojen käyttämistä, että ne on otettu käyttöön ja äänitetty

puhelimeen.
• Varmista, että puhelin tukee Bluetooth-kuulokkeiden profiilia.

Kuulokkeista ei kuulu musiikkia
• Varmista, että puhelin tai muu laite on yhdistetty kuulokkeisiin. Mediasoitin on ehkä

käynnistettävä uudelleen ja kuulokkeet on otettava käyttöön.

Kuulokkeista ei kuulu radioääntä
• Varmista, että MH100 on yhdistetty puhelimeen.
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• Jos olet liittänyt MH100-laitteen toiseen puhelimeen, kyseinen puhelin ei välttämättä tue
MH100-laitteen FM-vastaanottoa.

Kuulokkeiden virta sammuu automaattisesti
• Akussa on liian vähän virtaa. Noin 10 minuuttia ennen kuulokkeiden virran sammumista

kuuluu äänimerkki. Lataa akku.
• Kuulokkeiden virta sammuu, jos et yhdistä niitä puhelimeen 10 minuutin kuluessa.

Odottamaton toiminta
• Nollaa kuulokkeet.

Ei yhteyttä puhelimeen
Varmista, että kuulokkeet on ladattu ja että ne ovat puhelimen kantoalueella. Laitteiden
suositeltava enimmäisetäisyys on 10 metriä (33 jalkaa). Laitteiden välissä ei saa olla kiinteitä
esineitä. Tarkista puhelimen Bluetooth-asetukset tai määritä ne uudelleen. Yritä yhdistää
kuulokkeet uudelleen puhelimeen.

Kuulokkeita ei voi käyttää lataamisen aikana.
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Vianmääritys
Jotkin ongelmat voi ratkaista Update Service -palvelun avulla. Update Service -palvelun
säännöllinen käyttäminen takaa, että puhelin toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Katso
Puhelimen päivittäminen sivulla 47.

Joidenkin ongelmien ratkaisu voi edellyttää verkko-operaattorille soittamista.

Lisätietoja on osoitteessa www.sonyericsson.com/support.

Yleisiä kysymyksiä

Mistä löydän hallinnollisia tietoja, kuten IMEI-numeroni, jos en pysty
kytkemään puhelintani päälle?

XXXXXXXX - XXXXXX - X

Minulla on ongelmia muistikapasiteetin kanssa tai puhelin toimii
hitaasti.
Vapauta muistia käynnistämällä puhelin joka päivä uudelleen tai tee Perusnollaus.

Perusnollaus
Jos valitset Palauta asetukset, asetuksiin tehdyt muutokset menetetään.

Jos valitset Nollaa kaikki, asetusten lisäksi poistetaan myös kaikki sisältö, kuten
yhteystiedot, viestit, kuvat, äänet ja ladatut pelit. Saatat menettää myös puhelimessa
ostohetkellä olleen sisällön.

Puhelimen alkuperäisten asetusten palauttaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset > Perusnollaus.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Seuraa näytön ohjeita.

En saa akkua ladattua, tai akussa on vain vähän virtaa.
Laturia ei ole liitetty oikein, tai puhelin ei saa virtaa akusta. Poista akku ja puhdista akun
navat.

Akku on kulunut, ja se täytyy vaihtaa uuteen. Katso Akun lataaminen sivulla 7.

Akkukuvake ei tule esiin, kun aloitan puhelimen lataamisen
Voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin näyttöön tulee akun kuvake.

Näyttö muuttuu mustaksi. Mitä teen?
Jos näyttö muuttuu mustaksi, aktivoi näyttö koskettamalla sitä.

Jotkut valikon vaihtoehdot näkyvät harmaina
Palvelua ei ole aktivoitu. Ota yhteys verkko-operaattoriisi.
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Internet-palveluita ei voi käyttää
Syynä voivat olla liittymän asettamat rajoitukset. Puutteelliset tai väärät asetukset.

Voit ladata asetukset Asetusten lataaminen -toiminnolla tai osoitteesta
www.sonyericsson.com/support.

Asetusten lataaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Ohje > Asetusten lataaminen.
2 Seuraa näytön ohjeita.

Saat lisätietoja verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

Puhelimestani ei voi lähettää viestejä
Viestien lähettämistä varten pitää määrittää viestikeskuksen numero. Palveluntarjoajasi
antaa numeron, ja se on tavallisesti tallennettu SIM-kortille. Jos viestikeskuksen numeroa
ei ole tallennettu SIM-kortille, numero on määritettävä itse.

Kuvaviestien lähettäminen edellyttää useimmiten MMS (multimediaviestipalvelu) -profiilin ja
viestipalvelimen osoitteen määrittämistä. Jos MMS-profiilia tai viestipalvelinta ei ole, voit
saada kaikki tarvitsemasi asetukset automaattisesti verkko-operaattorilta, lataamalla ne
Asetukset-latauksen avulla tai lataamalla ne osoitteesta www.sonyericsson.com/support.

Sanomakeskuksen numeron asettaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Viestiasetukset > Tekstiviesti ja siirry

kohtaan Palvelukeskus. Numero tulee näyttöön, jos se on tallennettu SIM-kortille.
2 Jos luettelossa ei ole numeroa, valitse Muokkaa.
3 Selaa kohtaan Uusi palvelukeskus ja valitse Lisää.
4 Kirjoita numero mukaan lukien ulkomaanliikenteen tunnus + sekä maatunnus.
5 Valitse Tallenna.

MMS-profiilin valitseminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Viestiasetukset > Kuvaviestit.
2 Valitse jo olemassa oleva profiili tai luo uusi profiili.

Viestipalvelimen osoitteen määrittäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Liitettävyys > Viestiasetukset > Kuvaviestit.
2 Selaa profiilin kohdalle ja valitse Valinn. > Muokkaa.
3 Selaa kohtaan Viestipalvelin ja valitse Muokkaa.
4 Kirjoita osoite ja valitse OK > Tallenna.

Puhelin ei soi, tai se soi liian hiljaa
Varmista, ettei Äänetön -asetuksena ole Käytössä. Katso Soittoäänen poistaminen
käytöstä sivulla 65.

Tarkista soittoäänen voimakkuus. Katso Soittoäänen voimakkuuden asettaminen
sivulla 65.

Tarkista profiili. Katso Profiilin valitseminen sivulla 64.

Tarkista soitonsiirron valinnat. Katso Puhelujen siirtäminen sivulla 22.

Muut laitteet eivät havaitse puhelinta langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käytettäessä.
Et ole ottanut Bluetooth-toimintoa käyttöön. Varmista, että puhelimen näkyvyysasetuksena
on Näytä puhelin. Katso Bluetooth-toiminnon käyttöönotto sivulla 44.

En voi synkronoida tai siirtää sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä
toimitetun USB-kaapelin avulla.
Ohjelmistoa tai USB-ajureita ei ole asennettu oikein. Siirry osoitteeseen
www.sonyericsson.com/support ja lue Toiminto-oppaat, jotka sisältävät asennusohjeita ja
vianmääritysohjeita.
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Virheilmoitukset

Aseta kortti
Puhelimessa ei ole SIM-korttia, tai SIM-kortti on asetettu väärin.

Katso SIM-kortin asentaminen sivulla 5.

SIM-kortin liittimet on puhdistettava. Jos kortti on vahingoittunut, ota yhteys verkko-
operaattoriin.

Aseta oikea SIM-kortti
Puhelimesi on asetettu toimimaan vain tiettyjen SIM-korttien kanssa. Tarkista, onko
käytössäsi oikean operaattorin SIM-kortti.

Väärä PIN/Väärä PIN2
Olet kirjoittanut PIN- tai PIN2-koodin väärin.

Kirjoita oikea PIN- tai PIN2-koodi ja valitse OK.

PIN lukittu/PIN2 lukittu
Olet kirjoittanut PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin.

Lisätietoja lukituksen poistamisesta on kohdassa SIM-suojaus sivulla 67.

Koodit eivät täsmää
Kirjoittamasi koodit eivät täsmää. Jos haluat muuttaa turvakoodia, esimerkiksi PIN-koodia,
sinun on vahvistettava uusi koodi. Katso SIM-suojaus sivulla 67.

Ei verkkoyhteyttä
• Puhelin on lentotilassa. Katso Lentotila sivulla 62.
• Et ole minkään verkon kuuluvuusalueella, tai vastaanotettu signaali on liian heikko. Ota

yhteys verkko-operaattoriisi ja tarkista, että alueella on riittävä peitto.
• SIM-kortti ei toimi kunnolla. Aseta SIM-korttisi toiseen puhelimeen. Jos kortti toimii toisessa

puhelimessa, vika on todennäköisesti puhelimessasi. Ota yhteys lähimpään Sony Ericsson
‑huoltoon.

Vain hätäpuhelut
Olet verkon kuuluvuusalueella, mutta et saa käyttää verkkoa. Jotkin verkko-operaattorit
sallivat kuitenkin puhelut kansainväliseen hätänumeroon 112. Katso Hätäpuhelut
sivulla 18.

PUK lukittu. Ota yhteyttä operaattoriin.
Olet kirjoittanut personal unblocking key (PUK) -koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin.
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77

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.



Hakemisto
A
aika ....................................................................64, 65
aikavyöhyke .............................................................65
akku

asentaminen ......................................................6
lataaminen .........................................................7
varaustaso .........................................................7

asetukset
lataaminen .......................................................75
Internet ............................................................75
soittoäänet .......................................................65

automaattinen kuvankääntö ....................................65

B
blogi .........................................................................32

C
Connected home .....................................................56

D
DLNA™ ....................................................................56

E
Ennakoiva tekstinsyöttö ....................................14, 15
Etäpelaaminen .........................................................57

G
Google Maps™ .......................................................59
GPS .........................................................................58

H
haku

Web-sivuilta .....................................................53
handsfree ...........................................................22, 35
harjoitteleminen .......................................................59
heilautussäädin ........................................................37
herätykset ................................................................62
hätäpuhelut ..............................................................18
hätäpuhelut Katso puhelut, hätäpuhelut

I
IMEI-numero ............................................................68
Internet ....................................................................53

asetukset .........................................................75
näytön suunta ..................................................65
suosikit ............................................................52
turvallisuus ja varmenteet ................................53

J
jykevät bassot .........................................................37

K
kalenteri ...................................................................63
kamera .....................................................................25

tulostaminen ....................................................31
kasvontunnistus ......................................................25
keskustelut ..............................................................49
kieli ..........................................................................14
kirkas stereoääni .....................................................37
kosketus ..........................................................4, 9, 10
kustannukset .............................................................7
kuvat ..................................................................30, 32
kuvaviestit ..........................................................32, 48
kuvien käsitteleminen ..............................................25
kuvien muokkaaminen .............................................30
käyntikortti ...............................................................21

L
Langaton Bluetooth™-tekniikka ..............................44

lataaminen
tiedostot ..........................................................53

lataaminen
asetukset .........................................................75
musiikki ...........................................................39

leike .........................................................................32
lentotila ....................................................................62
lukitus

SIM-kortti ........................................................67
lähetä .......................................................................32

Bluetoothin kautta ...........................................32
sähköpostina ...................................................32
viestinä ............................................................32
Web-albumiin ..................................................32

M
maantieteellisten tunnisteiden lisääminen ...............30
mallinimi ....................................................................7
Media Go™ .............................................................43
median siirto ............................................................43
mediaselain .............................................................10
mediasoitin ..............................................................35
mikrofoni ..................................................................17
minimusiikkisoitin ....................................................37
MMS katso kuvaviestit
MMS Katso kuvaviestit
muisti .......................................................................13
muistikortti ...............................................................13
muistilaput ...............................................................63
muistin tila ...............................................................20
musiikkisyöte .....................................................53, 55

N
nauhoitus

kuunteleminen .................................................41
nauhuri .....................................................................41
neuvottelupuhelut ....................................................23
numeron piilottaminen .............................................24
numeron pikavalinta ................................................21
näppäimet ...........................................................5, 69
näytön kuvakkeet ......................................................9
näytön suunta ..........................................................65

O
ohje ............................................................................7
omat numerot ..........................................................23
online

musiikki ...........................................................40
videoleikkeet ...................................................40

ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
Bluetooth™-toiminto .......................................44
puhelinlukko ....................................................67
SIM-kortin suojaus ..........................................67

P
pan & zoom

Web-sivut ........................................................53
PC Companion ........................................................43
PC Suite ..................................................................61
pelit ..........................................................................66
perusnollaus ............................................................74
pikakomennot ..........................................................12

Web-selain ......................................................52
PIN-koodi ............................................................6, 67
PlayNow™ ...............................................................39
podcast-lähetykset ............................................53, 55
profiilit ......................................................................64
puhelimen muisti .................................................7, 13

78

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.



puhelimen nimi ........................................................44
Puhelimen ohjelmiston päivittäminen ......................47
puhelin

ottaminen käyttöön ...........................................6
puhelinnumeroni ........................................................7
puhelujen estäminen ...............................................24
puhelujen siirtäminen ..............................................22
puhelulista ...............................................................18
puhelun kesto ..........................................................24
puhelut

asettaminen pitoon ..........................................23
hyväksyminen ..................................................24
hätäpuhelut .....................................................18
nauhoitus .........................................................41
soittaminen ja vastaanottaminen ....................17
ulkomaanpuhelut .............................................17
vastaaminen ja hylkääminen ...........................17
video ................................................................17

PUK .........................................................................67
Push-sähköposti .....................................................50
päivämäärä ..............................................................64

R
radio ........................................................................40
RSS-syötteet - katso Web-syötteet
ryhmät .....................................................................21

S
SensMe™ ................................................................38
siirtomenetelmä

Langaton Bluetooth™-tekniikka ......................44
USB-kaapeli ....................................................42

siirtäminen
musiikki ...........................................................43
valokuvat .........................................................43
ääni ..................................................................45

sijaintipalvelut ..........................................................58
SIM-kortti

asentaminen ......................................................5
kopioiminen kortille/kortilta .............................20
lukitseminen ja lukituksen poistaminen ...........67

Sisällön siirtäminen ..................................................42
SMS Katso tekstiviestit
soittajakohtaiset soittoäänet ...................................20
soittolistat ................................................................37
soittoäänet ...............................................................65

asetukset .........................................................65
sovellukset ...............................................................66
still-kamera ..............................................................25
suojaus

puhelin .............................................................67
suoratoisto ...............................................................40
suosikit ....................................................................52
synkronoiminen .......................................................61
sähköposti ...............................................................49
sähköpostin automaattinen tarkistaminen ..............50

T
taajuuskorjain ..........................................................37
tapaamiset ...............................................................63
teema .......................................................................65
tehtävät ....................................................................64
tekstiviestit ..............................................................48
tiedostonhallinta ......................................................42
tiedostonsiirrot ........................................................53
toimintovalikko ........................................................13
Tracker ....................................................................59
TrackID™ .................................................................39
tunnisteiden lisääminen valokuviin ..........................30

U
USB-kaapeli ............................................................42

V
valikkojen yleiskuvaus .............................................11
valikoissa siirtyminen ...............................................12
valintanäppäimet .....................................................12
valmiustila ..................................................................6

muistilaput .......................................................64
valokuva ..................................................................32
valokuvasyöte ..........................................................53
valokuvat ...........................................................30, 32

maantieteellisten tunnisteiden lisääminen .......30
muokkaaminen ................................................30
syötteet ............................................................55
tulostaminen ....................................................31
tunnisteet .........................................................31

varmuuskopiointi ja palauttaminen ..........................45
vastaajapalvelu ........................................................21
vastauspalvelu .........................................................21
verkkovierailu (roaming) .............................................7
video ........................................................................32
videokamera ......................................................25, 28
videoleike ................................................................32
videosoittoäänet ......................................................65
videosyöte ...............................................................53
videotoistin ..............................................................33
viestin puhelinnumerot ............................................48
viestit

kuva .................................................................48
sähköposti .......................................................49
teksti ................................................................48
ääni ..................................................................49

virransäästö .............................................................45
virustentorjunta ........................................................66

W
Web .........................................................................53
Web-albumi .............................................................32
Web-sivusto ............................................................32
Web-sivut, historia ..................................................53
Web-syötteet ...........................................................54
Wi-Fi™ .....................................................................56

Y
yhteystiedot

oletusyhteystiedot ...........................................19
puhelimen yhteystiedon lisääminen ................19
ryhmät .............................................................21
Älyhaku ............................................................19

Ä
äänenvoimakkuus

kuuloke ............................................................17
soittoääni .........................................................65

äänikirja ...................................................................39
ääniohjaus ...............................................................22
ääniviestit ................................................................49

79

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.


	Sisältö
	Käytön aloitus
	Tärkeitä tietoja
	Kosketusohjeita
	Puhelimen yleiskuvaus
	Virran kytkeminen puhelimeen
	Ohje
	Akun lataaminen
	Akun suorituskyvyn maksimointi
	Näytön kuvakkeet
	Kosketustoiminto
	Valikkojen yleiskuvaus*
	Navigointi
	Muisti
	Puhelimen kieli
	Tekstin kirjoittaminen

	Soittaminen
	Puheluihin vastaaminen
	Puheluiden soittaminen ja puheluihin vastaaminen
	Yhteystiedot
	Pikavalinta
	Muut puhelutoiminnot

	Kuvien käsitteleminen
	Still-kameran käyttäminen
	Videokameran käyttäminen
	Valokuvien käsitteleminen
	Valokuvien katseleminen ja tunnisteiden lisääminen
	Valokuvien käyttäminen
	Kuvien tulostaminen
	Valokuvien ja videoiden jakaminen
	Puhelimessa olevien videoiden käyttö

	Musiikki
	Kannettavat handsfree-stereokuulokkeet
	Puhelimessa olevan musiikin käyttö
	Kirkas stereoääni ja jykevät bassot
	Soittolistat
	SensMe™
	Äänikirjat
	Osta heti
	PlayNow™
	TrackID™
	Verkosta ladattavat musiikkikappaleet ja videoleikkeet
	Radio
	Äänittäminen

	Sisällön siirtäminen ja käsitteleminen
	Sisällön käsitteleminen puhelimessa
	Sisällön lähettäminen toiseen puhelimeen
	USB-kaapelilla
	Sisällön siirtäminen tietokoneeseen ja tietokoneesta
	Puhelimen nimi
	Langattoman Bluetooth™-tekniikan käyttäminen
	Varmuuskopiointi ja palauttaminen

	Puhelimen päivittäminen
	Puhelimen päivittäminen Sony Ericsson PC Suite ‑ohjelmalla
	Puhelimen päivittäminen langattomasti

	Viestinvälitys
	Teksti- ja kuvaviestit
	Keskustelut
	Ääniviestit
	Sähköposti

	Internet
	Web-selaimen työkalurivi
	Web-selaimen pikakomennot
	Suosikit
	Sivuhistoria
	Selaimen muut toiminnot
	Internet-turvallisuus ja varmenteet
	Tiedostonsiirrot
	Web-syötteet
	Facebook™

	Connected home
	Wi-Fi™
	DLNA™
	Etäpelaaminen PLAYSTATION®3 -laitteella

	GPS
	GPS-toiminnon käyttäminen
	Google Maps™ -ohjelma matkapuhelimiin
	Ajo-ohjeet
	Tracker

	Synkronoiminen
	Synkronointi tietokoneen avulla
	Synkronoiminen Internet-palvelun avulla

	Muut toiminnot
	Lentotila
	Herätykset
	Kalenteri
	Muistilaput
	Tehtävät
	Profiilit
	Aika ja päivämäärä
	Teemat
	Päävalikon asettelu
	Näytön suunta
	Soittoäänet
	Pelit
	Sovellukset
	Virustentorjunta
	PIN-koodit
	IMEI-numero

	Stereosuoratoistoon tarkoitetut Bluetooth™-kuulokkeet MH100
	Johdanto
	Lataaminen
	Kytkeminen päälle / pois päältä
	Kuulokkeiden yhdistäminen
	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Soittaminen
	Musiikin kuunteleminen
	Kuulokkeiden nollaaminen
	Akku
	Vianmääritys

	Vianmääritys
	Yleisiä kysymyksiä
	Virheilmoitukset

	Juridiset tiedot
	Sony Ericsson U10i/U10a/U10 - MH100

	Hakemisto

