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Nokia Musik

Om Nokia Musik
Välj .

Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i 
Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla favoriter.

Vilka tjänster och alternativ som är tillgängliga beror på var du bor.

Du måste först skapa ett gratis Nokia-konto för att kunna ladda ned musik.

Du kan skapa ett Nokia-konto, registrera dig för Nokia Musik och logga in på ditt konto 
på följande sätt:

• Din telefon
• En kompatibel webbläsare

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det för Nokia Musik.

Om du har eventuell kredit, nedladdningar eller har en prenumeration på obegränsad 
nedladdning kopplat till Nokia-kontot ska du inte avsluta det. Om du gör det, går allt 
förlorat.

Komma igång med Nokia Musik
Användning för första gången
Välj .

1 Välj ditt land i listan. Landet kan inte ändras senare.
2 Välj Anslut om du inte är ansluten till internet.
3 Välj  > Logga in för att logga in på ditt Nokia-konto.

Logga in på Nokia Musik
Välj .

Välj  > Logga in och ange ditt användarnamn och lösenord.

Lyssna på, upptäck och ladda ned musik
Bläddra och lyssna på olika genrer
Lyssna på genreradion och bläddra bland populära artister efter genre.

Välj .

1 Välj  och en genre.
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2 Välj  för att spela upp musik från genren. Om du vill pausa radion väljer du .

3 Välj  för att hoppa till nästa låt.

Du kan endast hoppa över 6 låtar inom en timme och 12 låter inom en 24-
timmarsperiod.

Tips! Du kan enkelt köpa en låt medan du lyssnar om du hittar en låt som du gillar när 
du lyssnar på radion.

Sök efter musik
Du kan söka på musik efter artist, album eller låttitel.

Välj .

Välj  och ange sökorden.

Ladda ned musik
Välj .

1 Logga in på Nokia Musik.
2 Lägg till kredit på ditt konto om du har ett värdebevis eller en värdekod genom 

att lösa in dem nu.
3 Välj det objekt som ska laddas ned. Vissa låtar kan endast laddas ned som en del 

av ett album.
4 Välj betalningsmetod och slutför betalningen.

Du kan betala för musik via kredit-och betalkort eller genom att köpa ett förbetalt 
saldo. Om du använder ett kredit- eller betalkort måste kortet vara utfärdat i samma 
land som musikbutiken finns.

Tips! Om du vill slippa ange dina betalkortsuppgifter om och om igen när du köper 
musik kan du spara dina uppgifter under betalningsprocessen. Uppgifterna blir din 
standardbetalningsmetod, men du kan ändra standardmetoden i din 
kontoinformation.

Tips! Vill du lyssna på en låt innan du köper den? Välj låten för att lyssna på ett 30 
sekunders smakprov.

Nedladdade låtar sparas på telefonens minneskort eller massminne. Låtarna läggs 
automatiskt till i musiksamlingen. Om du formaterar massminnet försvinner låtarna.

Visa dina aktiva nedladdningar
Välj  > Aktiva hämtningar.
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Tips! Du kan börja lyssna på musik så fort en låt är nedladdad. Välj  bredvid 
låten.

Om du ska ladda ned musik eller annat innehåll kan det innebära att stora mängder 
data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta operatören för mer 
information om avgifter för dataöverföring.

Du kan ladda ned musik från Nokia Musik via Wi-Fi (om sådan anslutning finns). 
Ytterligare instruktioner om hur du ansluter till Internet finns i telefonens 
användarhandbok.

Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i och till låtarna tillhör och är 
uttryckligen reserverade licensgivare från tredje part, till exempel relevant skivetikett 
eller artist, författare, kompositör eller utgivare. Du har bara rätt att använda musik 
som laddats ned från Nokia Musik enligt restriktionerna för användning som gäller 
för just den musiken på det sätt som anges under ”Rättigheter” på produktsidorna 
för Nokia Musik. Musik som du har köpt från andra källor måste användas i enlighet 
med villkoren för detta inköp. Du ansvarar för att efterleva tillämpliga immateriella 
rättigheter och andra rättigheter i den musik du använder.

Lösa in ett värdebevis eller en värdekod
Har du ett värdebevis eller en värdekod för Nokia Musik? När du löser in det får du 
ett saldo som du kan använda för att ladda ned musik.

Välj .

1 Välj  och logga in på ditt konto.

2 Välj Lös in voucher.
3 Ange värdebevisets nummer eller värdekoden och välj Lös in.
4 Läs och godkänn villkoren.

När du har löst in värdebeviset visas det antal nedladdningar som ingår som saldo på 
ditt konto. Du får också ett bekräftelsemeddelande.

Värdebevis och värdekoder kan bara användas inom den angivna tidsperioden. När 
de har lösts in begränsas erbjudandets giltighet. Utgångsdatumet anges alltid när du 
löser in ditt värdebevis eller din värdekod. Mer information finns i de kampanjspecifika 
användningsvillkoren.

Du kan bara lösa in ett värdebevis eller en värdekod en gång.

Kontrollera din återstående kredit
Välj .
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Hantera din musik
Synka musik mellan telefonen och datorn
Du kan använda datorprogrammet Nokia Link för att synka musik mellan telefonen 
och datorn. Se hjälpen i programmet Nokia Link för detaljerade instruktioner.

Återställa musik
Om din Nokia-telefon är på reparation är det inte säkert att innehållet finns kvar på 
telefonen när du får tillbaka den.

Om musiken är sparad på datorn kan du använda programmet Nokia Link och 
säkerhetskopiera musiken på datorn. Mer information finns i supportavsnittet för 
Nokia Link.

Du kan också ladda ned musik igen via Nokia Musik med din dator. Du kan ladda ned 
samma låt 3 gånger utan extra kostnad.

Innan du återställer musik
1 Använd programmet Nokia Link och säkerhetskopiera innehållet på telefonens 

minneskort eller massminne.
2 Formatera minneskortet eller massminnet. Mer information finns i 

användarhandboken för din telefon.
Allt innehåll raderas. Om du vill behålla information kan du säkerhetskopiera den 
via Nokia Link.

Återställa musik om musiken är sparad på datorn
1 Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel. På telefonen väljer du 

det läge som gör att du kan överföra media. Mer information om USB-läge finns 
i användarhandboken för din telefon.

2 Öppna Nokia Link och följ instruktionerna som visas.

Ladda ned musik igen via datorn
1 Innan du laddar ned igen bör du ta bort cookies och temporära Internetfiler från 

datorn.
2 Logga in på ditt konto och välj Konto > Nedladdningshistorik.
3 Välj den musik som ska ladda ned igen.

Kartor och navigering

Kartor
Om Kartor
Välj .

På kartor kan du se vad som finns i närheten och få hjälp att hitta rätt.
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• Hitta orter, gator och intressanta platser.
• Planera din rutt.
• Hitta rätt med detaljerade vägbeskrivningar.

Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder eller finns endast på vissa språk. 
Tjänsterna kan vara nätberoende. Kontakta operatören för mer information.

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig 
aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt 
och finns bara där det är tillgängligt.

Visa din position och kartan
Visa din aktuella position på kartan och bläddra bland kartor för olika städer och 
länder.

Välj .

 visar din aktuella position, om tillgänglig. Om din aktuella position inte är 
tillgängliga visar  din senaste kända position.

Flytta på kartan
1 Dra med fingret över kartan. Kartan orienteras mot norr som standard.
2 Du kan också använda två fingrar för att rotera kartan.

Aktivera tvåfingersrotation genom att välja  > Inställningar och aktivera 
Kartrotation med två fingrar.

Visa din aktuella position
Välj  på kartan.

6 Kartor och navigering



Om du söker efter en plats eller hittar den genom att flytta kartan och visar 
platsinformationen gäller uppgifterna den plats du visar för tillfället. Om du vill visa 
din aktuella position igen eller information om din aktuella position väljer du  .

Zooma in eller ut
Om du vill zooma in pekar du på kartan två gånger. Du kan också placera två fingrar 
på kartan och dra isär dem. Om du vill zooma ut för du ihop fingrarna.

Tips! Du kan också använda zoomkontrollen. När du vill visa kontrollen i olika vyer 
väljer du  > Inställningar och aktiverar Zoomningsfält.

Om du går till ett område som inte täcks av de kartor som du har sparat på telefonen 
och du har en aktiv dataanslutning laddas nya kartor ned automatiskt.

Nya gatukartor hämtas också om du uppgraderar till den senaste versionen av 
programmet Kartor.

Kartornas omfattning varierar beroende på land och område.

Ändra kartans utseende
Visa kartan i olika lägen så att du hittar var du är enkelt.

Välj .

Välj  och följande:

Karta  — I kartans standardvy är uppgifter som platsnamn och motorvägsnummer 
lätta att läsa.
Satellit  — Om du vill ha en mer verklig vy väljer du satellitbilder.
Terräng  — Visa markegenskaper snabbt när du t.ex. reser utanför vägnätet.
Kollektivtrafiklinjer  — Visa valda kollektivtrafiktjänster, t.ex. tunnelbane-, buss- 
eller spårvagnslinjer.
3D-läge  — Om du vill ha en mer verklig vy ändrar du kartperspektivet.
Nattläge  — Tona ned kartans färger. Om du reser på natten är kartan lättare att läsa 
i det här läget.
3D-landmärken  — Visa populära byggnader och sevärdheter på kartan.

Tillgängliga funktioner och alternativ kan variera mellan olika områden. Otillgängliga 
alternativ är nedtonade.

Använda guide
Få hjälp att hitta oavsett om du reser till fots, med bil eller med kollektivtrafik.
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Välj  och  .

Om röstguiden finns på ditt språk kan du enkelt hitta vägen till din destination och 
njuta av resan dit.

Använda röstguide
1 Antingen använder du din aktuella position som utgångspunkt eller anger du en 

plats i fältet. Välj någon av de föreslagna träffarna.
2 Ange destinationen i aktuellt fält.
3 Destinationen visas på kartan. Välj markeringen för destinationen och  eller 

 . Välj sedan Få vägbeskrivning.

4 Starta röstguiden genom att välja Navigera. Om du vill ha anvisningarna i text 
väljer du  .

Tips! Röststyrning är avaktiverad som standard för gånavigering. Välj  > 
Röstvägledning för att aktivera den eller välj Välj röst om inget språk är valt.

Du kan få hjälp med att välja buss, tåg eller tunnelbanelinje och hur du tar dig till 
stationer respektive hållplatser.

Använda guide över kollektivtrafik
1 När du har angett ditt mål väljer du markeringen för destinationen på kartan och 

 > Få vägbeskrivning.
En karta över rutten visas.

2 Om du vill ha mer information väljer du  .

Tips! Om du vill navigera till en plats som du har hittat via sökning efter närliggande 
platser eller per kategori väljer du markeringen för platsen och  .

Ladda ned och uppdatera kartor
Spara stadskartor i telefonen så att du kan använda kartorna utan Internetanslutning 
och sänka datakostnaderna när du är ute och reser.

Välj .

För att ladda ned och uppdatera kartor på telefonen behöver du en aktiv WLAN-
anslutning.

Ladda ned kartor
1 Välj  > Hantera kartor >  > Lägg till kartor.
2 Välj kontinent och land och sedan Ladda ned.
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Uppdatera kartor
1 Välj  > Hantera kartor >  > Sök efter uppdateringar.
2 Om det finns nya uppdateringar får du erbjudande om att hämta dem. Välj Ladda 

ned.

Använda Kartor offline
Om du vill sänka dina datakostnader, till exempel när du reser, kan du använda Kartor 
utan Internetanslutning.

Välj .

När du har laddat ned de kartor du behöver till telefonen kan du använda till exempel 
positionering, sök och navigering i offlineläge också.

Välj  > Inställningar och inaktivera Online.

Tips! För att du ska kunna använda Kartor offline när du är utomlands måste du ladda 
ned kartorna till telefonen före resan.

Hitta en plats
Hitta specifika och intressanta platser och företag med hjälp av kartor.

Välj  och  .

Söka efter en plats
1 Ange sökord, t.ex. en gatuadress eller ett platsnamn, i fältet Sök.
2 Välj ett alternativ i träfflistan.

Platsen visas på kartan.

Om du inte får några träffar kontrollerar du att sökorden har stavats rätt.

Visa träfflistan
Välj  .

Söka efter platser i närheten
1 Välj  .

Allmänna platser i närheten markeras på kartan.
2 Om du vill visa en lista över närliggande platser väljer du  .

3 Du kan även välja markeringen och dess informationsfält för att visa information 
om en plats.
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Söka efter platser efter kategori
1 Välj  > Kategorier och en kategori.
2 Visa information genom att välja en plats i listan.
3 Visa platsen på en större karta genom att peka på kartan.

Tips! Du kan även visa information om platsen genom att välja markeringen på kartan.

Problem med internetanslutning kan påverka träffresultatet när du söker online.

Om du har kartor för området på telefonen kan du söka efter platser utan 
internetanslutning och på så sätt undvika kostnader för dataöverföring, eventuellt 
med begränsade sökresultat.

Spara som en favoritplats
Spara en adress eller en intressant plats för snabb användning vid ett senare tillfälle.

Välj .

Spara en plats
Välj platsmarkering och informationsfält.

Välj  på informationssidan.

Visa och redigera dina favoritplatser
Du kan snabbt komma åt sparade platser.

Välj  och  > Favoriter.

Visa en sparad plats på kartan
Välj en plats i listan över favoriter och peka på kartan.

Du kan även visa kontaktinformation (om tillgänglig) för en sparad plats. Du kan t.ex. 
ringa en restaurang eller visa dess webbplats.

Visa kontaktinformation för en plats
1 Välj en plats i listan över favoriter och Kontakt.
2 Du kan välja telefonnummer, e-postadress eller webbadress.

Redigera eller ta bort en sparad plats
1 Välj platsen i listan över favoriter.
2 Välj  och redigera namnet eller beskrivningen. Ta bort platsen genom att välja 

Ta bort.
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Dela platser med vänner
Om du vill visa dina vänner en plats på kartan kan du skicka dem en länk till platsen.

Välj .

För att visa platsen på kartan behöver dina vänner ingen Nokia-telefon men däremot 
en aktiv internetanslutning.

1 Välj platsmarkeringen på kartan och dess informationsfält. Informationssidan 
visas.

2 Välj  .

Ett e-postmeddelande eller SMS med en länk till platsen på kartan skickas till din vän.

Gå till ett bestämt mål
Om du vill ha hjälp med att hitta en väg till fots och få information om torg, parker, 
gågator och även shoppingcenter får du det med programmet Kartor.

Välj .

1 Välj  och ange ditt bestämda mål.

2 Välj markeringen för ditt bestämda mål på kartan och  > Få vägbeskrivning .
3 Starta röstguiden genom att välja Navigera.

Visa hela rutten
1 Välj  .

2 Zooma in din aktuella position genom att välja  .

Inaktivera röstguide
Välj  > Röstvägledning.

Ändra guiderösten
 > Välj röst.

Förhindra att skärmen stängs av
 > Bakgrundsbelysning alltid på.

Använda kompassen
När kompassen är påslagen och kalibrerad roteras kartan för att visa riktningen du 
är vänd åt. Kompassen pekar mot den magnetiska nordpolen.

Välj .
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Sätt på kompassen
Välj .

Stäng av kompassen
Välj . Kartan riktas mot norr.

Följ instruktionerna som visas i telefonen om kompassen behöver kalibreras.

Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller 
andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen 
bör alltid vara rätt kalibrerad.

Ge synpunkter på Kartor
Var med och förbättra programmet Kartor genom att skicka in dina synpunkter.

Välj .

1 Välj  > Feedback.
2 Välj hur sannolikt det är att du skulle rekommendera Kartor till andra.

Du kan även ange anledningarna. Du lämnar synpunkterna anonymt.
3 Välj Skicka.

Om du vill ge synpunkter behöver du ha en aktiv internetanslutning.

När du har skickat in dina synpunkter om den aktuella versionen av Kartor en gång är 
alternativet inte tillgängligt längre.

Kör
Köra till ett bestämt mål
När du behöver tydliga anvisningar om vägen när du kör får du hjälp av Kör så att du 
hittar ditt bestämda mål.

Välj .

Du måste vara inloggad på ditt Nokia-konto för att använda Kör.

Köra till ett bestämt mål
Välj  > Ange mål och aktuellt alternativ.

Tips! För att ange ditt mål kan du också peka på målet på kartan och hålla ned det, 
och sedan välja Kör till.

Du kan börja köra utan att ange ett bestämt mål. Din aktuella position visas på kartan.
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Kartan roterar efter din körriktning som standard. Kompassen pekar alltid mot norr.

Köra hem
Välj  > Ange mål > Hem.

När du för första gången väljer Hem blir du ombedd att ange din hemposition.

Ändra din hemposition
Välj  > Inställningar > Hemposition.

Tips! Peka på kartan för att utforska din omgivning på en karta i helskärm.

Visa en översikt över din rutt
Välj  i navigeringsvyn.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria 
för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Använda röstguide
Röstguide hjälpa dig att hitta till ditt mål och låter dig njuta av resan.

Välj .

1 Välj  > Inställningar > Navigeringsröst.
2 Välj ett språk eller inaktivera röstguiden genom att välja Ingen. Röstvägledning 

finns kanske inte på ditt språk.

Du kan även hämta nya navigeringsröster.

Hämta nya navigeringsröster
Välj  > Inställningar > Navigeringsröst > Ladda ned ny och en röst.

Du kan använda andra program under navigeringen och höra röstguiden samtidigt.

Visa platser på kartan
Letar du efter en bensinstation, en parkeringsplats eller ett ställe att äta? Konfigurera 
telefonen så att sådana platser visas på kartan.

Välj .

1 Välj  > Inställningar > Kartlager > Platser.
2 Välj de kategorier du vill ska visas på kartan.
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Tips! Kör visar landmärken, till exempel populära byggnader och sevärdheter, på 
kartan. Ländmärken visas bäst i 3D. Zooma in om du inte ser några landmärken.

Välj  > Inställningar > Kartlager och avaktivera Landmärken om du vill dölja 
landmärken.

Välja den rutt du föredrar
Kör kan välja den rutt som bäst passar dina behov och preferenser.

Välj .

1 Välj  > Ange mål och aktuellt alternativ.
2 Välj  innan du startar navigeringen.

3 Bestäm om du vill tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda 
vägar och färjor.

4 Välj  > Starta navig..

Navigera offline
Om du vill minska dataöverföringskostnaderna kan du även använda Kör offline.

Välj .

Välj  > Inställningar och avmarkera kryssrutan Anslutning.

Vissa funktioner, t.ex. sökresultat, kan vara begränsade när Kör används offline.

Ändra utseende på vyn Kör
Vill du se en mer verklighetsbaserad 3D-karta eller använder du vyn Kör när det är 
mörkt? Med de olika kartlägena ser du informationen tydligt oavsett vilken tid det är 
på dygnet.

Välj .

Ändra karttyp
Välj  > 2D, 3D eller Sat..

Visa kartan tydligare när det är mörkt genom att aktivera nattläget.

Aktivera nattläge
Välj  > Inställningar > Kartfärger > Natt.
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Spara en plats
För att hjälpa dig att planera din resa kan du söka efter hotell, sevärdheter eller 
bensinmackar och spara dessa i telefonen.

Välj .

1 Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du  > Ange mål > Sök.
2 Välj platsen från listan över förslag.
3 Välj .

Spara din aktuella position
Välj  > Spara position.

Köra till en sparad plats
Välj  > Ange mål > Favoriter och platsen.

Nokia Butik

Komma igång med Nokia Butik
Om Nokia Butik
I Nokia Butik kan du ladda ned tusentals objekt till din telefon, till exempel:

• Spel
• Program
• Videor
• Bakgrundsbilder
• Ringtoner

Du kan söka efter och hämta innehåll direkt till din telefon. Du kan också söka på 
webbplatsen på datorn och skicka ett SMS som innehåller länkar till innehåll till din 
telefon eller till en vän, eller dela ett objekt på sociala nätverkstjänster.

Du behöver ett Nokia-konto för att kunna hämta från Nokia Butik.

När du loggar in och väljer telefonen visas innehåll som är kompatibelt med din 
telefon.

Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med kreditkort eller via din 
telefonräkning. Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din 
operatör.
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Tips! Mer information om hur du ställer in telefonen så att den fungerar med Nokia 
Butik finns på www.nokia.com/support. Välj din telefon.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, 
vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Om Nokia-kontot
Med ett Nokia-konto får du åtkomst till Nokia-tjänster via ett enda användarnamn 
och lösenord.

Gå till Nokia Butik-webbplatsen eller öppna Nokia Butik-programmet på telefonen.

När du anger din information:

• Se till att du anger en giltig e-postadress eller ett giltigt telefonnummer. Om du 
glömmer ditt användarnamn eller lösenord skickas de till dig i ett e-
postmeddelande eller SMS.

• Bekräfta e-postadressen och mobiltelefonnumret. Klicka på länken i 
bekräftelsemeddelandet eller SMS:et.

• Välj om du vill få nyhetsbrev från Nokia Butik, erbjudanden och uppdateringar. Du 
kan prenumerera på nyhetsbrevet vid ett senare tillfälle.

Om du har angett en e-postadress får du ett välkomstmeddelande när kontot har 
skapats. Spara meddelandet. Det innehåller din inloggningsinformation.

Tips! Du kan vid ett senare tillfälle ändra din personliga information och ditt lösenord 
i kontoinställningarna. Logga in och välj Konto.

Nokia kan komma att använda personliga uppgifter för vissa ändamål som rör denna 
tjänst, i enlighet med Nokias sekretesspolicy eller andra tillämpliga villkor.

Bläddra och ladda ned från Nokia Butik
Sök i Nokia Butik
Gå till Nokia Butik-webbplatsen eller öppna Nokia Butik-programmet på telefonen.

Söka på webbplatsen
Ange ett sökord i sökrutan och välj Enter-knappen.

Söka på telefonen
1 Välj  .

2 Ange ett sökord i sökrutan och välj Enter-knappen.
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Tips! Om du vill se vad andra har sagt om ett objekt markerar du objektet och 
Recensioner. Du kan också se en beskrivning, priset och storleken på nedladdningen.

Hämta spel, program eller andra objekt
Du kan köpa program, spel, videoklipp och annat innehåll i Nokia Butik. Där finns även 
objekt som du kan hämta utan kostnad.

Öppna Nokia Butik-programmet på telefonen och logga in med ditt Nokia-konto.

1 Välj objektet.
2 Om objektet är avgiftsbelagt väljer du Köp. Om objektet är kostnadsfritt väljer 

du GRATIS.
3 Du kan betala med ett kreditkort eller, om tillgängligt, via telefonräkningen.

Välj Lägg till om du vill spara din kortinformation på ditt Nokia-konto.
Om din kortinformation redan är sparad och du vill använda en annan 
betalningsmetod, väljer du Ändra.
Välj Betala för att betala med din telefonräkning.

4 Följ instruktionerna när nedladdningen är klar.

Tips! Använd en Wi-Fi-anslutning om du ska hämta större filer som spel, program och 
videoklipp. Mer information om Wi-Fi-anslutningar finns på www.nokia.com/
support. Välj din telefon.

Spara ett betalkort för kontot
Om du vill slippa att ange all betalningsinformation varje gång du handlar i Nokia Butik 
kan du spara kortinformationen på ditt Nokia-konto.

Om du använder datorn går du till Nokia Butik-webbplatsen och loggar in på ditt 
Nokia-konto.

1 Välj Konto > Betalningsinställningar > Lägg till nytt betalkort och fyll i de 
obligatoriska fälten.

2 Om du vill ange det här kortet som önskat betalkort väljer du Ange detta som 
mitt standardkort..

3 Välj Spara.

Tips! Du kan lägga till fler betalkort och välja vilket som ska användas när du handlar.

Tips! När du köper ett objekt i Nokia Butik och anger betalningsinformation manuellt 
blir du tillfrågad om du vill spara informationen.
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Dela innehåll med vänner
På Nokia Butik-webbplatsen kan du skicka en länk med intressanta Nokia Butik-objekt 
till dina vänner i ett e-postmeddelande eller via sociala nätverkstjänster.

1 Välj ett objekt och  Dela.

2 Välj delningsmetoden.
3 Ange din väns e-postadress om du skickar ett e-postmeddelande. Du kan lägga 

till flera adresser.
4 Du kan anpassa meddelandet men ta inte bort länken till objektet.
5 Välj Skicka.

Skriva en recension
Vill du dela din åsikt om ett objekt med andra Nokia Butik-användare? Skriv en 
recension och bedöm objektet.

Du får bara publicera en recension per objekt som du hämtat och du kan inte ändra i 
recensionen efter publiceringen. Om en ny version av objektet publiceras kan du 
recensera det efter nedladdningen.

1 Markera objektet och välj Recension.
2 Skriv recensionen, bedöm objektet och välj Skicka.
3 Välj Redigera recension för att redigera din recension.
4 Välj Skicka för att publicera din recension.

Hämta ett objekt som saknas
Har du råkat radera objekt från telefonen? Du kan hämta program som du saknar från 
Nokia Butik utan kostnad.

1 Gå till Nokia Butik på din telefon och välj objektet.
2 Välj Ladda ned.

Tips! Välj  för att se vad du tidigare har köpt.

Tips! Du kan avinstallera program och spel som du inte längre vill ha eller behöver. 
Mer information finns på www.nokia.com/support. Välj din telefon.
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