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Psst ...

Det finnes mer enn denne veiledningen...

Du finner informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Microsoft Mobile på 
www.nokia.com/privacy.
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For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige 
brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser 
eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, 

kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. 
Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk 
sammen med denne enheten. Ladere fra tredjepartsprodusenter som er i samsvar med 

IEC/EN 62684-standarden, og som kan kobles til mikro-USB-kontakten på enheten, kan være 
kompatible. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER

Skjermen på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis den treffer en hard 
overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten 

eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet 
av kvalifisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN

For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. 
Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.
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Komme i gang

Kom i gang med det grunnleggende og få telefonen oppe og gå på null komma niks.

Taster og deler
Utforsk tastene og delene på den nye telefonen.

1 Mikro-USB-kontakt
2 Headsetkontakt (3,5 mm)
3 Blatast
4 Avslutnings-/av/på-tast
5 Ringetast
6 Valgtaster
7 Øreplugg
8 Kameralinse. Før du bruker kameraet, må 
du fjerne den beskyttende teipen fra linsen.
9 Minnekortspor
10 Høyttaler
11 Antenneområde

Antenneområdet er merket.

Tips: Lås tastene når telefonen ikke er i bruk. Velg Meny, og trykk på *. Velg Opphev og trykk 
på * for å låse opp.

Telefonen din bruker S40-programvare.

Sette inn et SIM-kort og batteri
Lær hvordan du setter inn et SIM-kort og batteriet.

SIM1-kortholderen under batteriet kan brukes for både 3G- og 2G-SIM-kort.

1. Slå av telefonen og fjern bakdekselet.

2. Løft ut batteriet hvis det er satt inn.
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3. Løft dekselet til SIM1-kortholderen, og sett inn SIM-kortet med kontaktområdet vendt ned.

4. Juster batterikontaktene og skyv deretter inn batteriet.

5. Trykk bakdekselet ned til det låses på plass. Du slår telefonen på ved å holde inne av/på-tasten 
 til telefonen vibrerer.

Sette inn et minnekort
Les videre for å lære hvordan du setter inn et minnekort i telefonen.

1. Åpne dekselet til minnekortet.

2. Skyv inn kortet med kontaktområdet vendt ned.
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3. Skyv kortet inn til det låses på plass. Lukk dekselet.

Lade batteriet
Batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan bruke 
telefonen.

1. Sett laderen i en stikkontakt.
2. Koble laderen til telefonen. Koble laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten når batteriet 
er ferdig ladet.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta opptil 20 minutter før ladeindikatoren vises.

Tips: Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Data kan overføres mens 
enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen 
starter og før enheten fungerer slik den skal.

Sørg for at datamaskinen er slått på.

Endre volumet
Du kan styre lyden på flere måter.

1. Når du er i en samtale, blar du opp eller ned for å endre volumet.

2. Du kan også koble et kompatibelt headset eller en annen enhet til headsetkontakten.
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3. Velg Høyttaler for å bruke høyttaleren på telefonen når du ringer. Du kan også bruke høyttaleren 
når du hører på radio.

123456789
I samtale

Høyttaler

Kopiere innhold fra den gamle telefonen

Du kan enkelt overføre kontakter, kalenderoppføringer og andre ting til den nye telefonen din.

1. Slå på Bluetooth på begge telefonene. Du aktiverer Bluetooth på den nye telefonen ved å velge 
Meny > Innst. > Tilkobling > Bluetooth.
2. På den nye telefonen velger du Meny > Innst. > Synk./sikk.kop. > Kopier fra enhet.
3. Velg det du vil kopiere, og velg deretter Utført.
4. Velg den gamle telefonen fra listen over registrerte enheter.
5. Hvis du blir bedt om det, oppretter du et engangspassord (f.eks. 123) og velger OK.
6. Kontroller at kodene samsvarer på begge telefonene.
7. Følg instruksjonene på begge telefonene.
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Grunnleggende

Lær hvordan du får mest mulig ut av den nye telefonen.

Utforske telefonen
Utforsk telefonen med et enkelt tastetrykk.

1. Hvis du vil se programmene og funksjonene på telefonen, trykker du på Meny.

Meny

2. Du går til et program eller en funksjon ved å trykke blatasten opp, ned, til venstre eller til høyre.

3. Trykk på Velg for å åpne programmet eller velge funksjonen.

Velg

4. Hvis du vil gå tilbake til forrige visning, trykker du på Tilbake.

Tilbake

5. Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, trykker du på .
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Ikoner som vises på telefonen
Displayindikatorene på telefonen viser gjeldende klokkeslett, batteri- og signalstyrke og mye mer.

  Du har uleste meldinger.

  Du har usendte eller mislykkede meldinger.

  Tastene er låst.

  En alarm er innstilt.

  Bluetooth er aktivert.

  Telefonen er koblet til et GSM-nettverk.

  Telefonen er koblet til et headset.

  Telefonen er koblet til en enhet, for eksempel en datamaskin, ved hjelp av en USB-kabel.

Enkeltstående bokstaver, bokstavkombinasjoner eller kombinasjoner av bokstaver og tall viser 
hvilken type mobilt nettverk du er koblet til, for eksempel .

Ikoner varierer avhengig av region og leverandør av nettverkstjenesten.

Forlenge levetiden til batterier
Få mest mulig ut av telefonen samtidig som du får batteritiden du trenger. Det er mulig å redusere 
strømforbruket til telefonen.

• Lad alltid batteriet helt opp.
• Demp unødvendige lyder, for eksempel tastetrykklyder.
• Bruk heller hodetelefoner med kabel enn høyttaleren.

For å spare strøm kan du gjøre følgende:

Senke bakgrunnslysstyrken Velg Meny > Innst. > Display > Bakgrunnslys, og endre 
innstillingen for Bakgrunnslysstyrke.

Angi at bakgrunnslyset skal slås av etter 
en kort tid

Velg Meny > Innst. > Display > Bakgrunnslys, og endre 
innstillingen for Lystidsavbrudd.

Bruke nettverkstilkoblinger selektivt • Aktiver Bluetooth bare ved behov.
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• Hvis du vil slå av automatisk oppdatering av en e-
postkonto, velger du Meny > E-post > Valg > 
Innstillinger og en konto, og setter Oppdater 
innboksen: til Manuelt.

• Hvis du hører på musikk eller bruker telefonen på andre 
måter, men ikke vil ringe eller motta anrop, slår du 
flymodusen på. Velg Meny > Innst. > Profiler > Fly > 
Aktiver.

Tilpasse startskjermen
Vil du åpne favorittprogrammene dine direkte fra startskjermen? Du kan legge til, fjerne og 
omorganisere elementer på startskjermen.

1. Bla ned på startskjermen, og velg Valg > Tilpass visning.
2. Velg en linje og et element, for eksempel Varslinger.
3. Velg Utført > Ja.

Tips: Hvis du vil legge til flere programmer, blar du til snarveilinjen på startskjermen og velger 
Valg > Endre snarvei.

Endre ringetonen

Angi en ringetone for telefonen.

1. Velg Meny > Innst. > Toner og bla til ringetonen.
2. Bruk blatasten til å velge Åpne Filer.
3. Velg Toner > Ringetoner.
4. Velg ringetonen.

Tips: Hold inne # for å veksle mellom lydløs og normal profil.

Nokia Butikk
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Last ned mobilspill, programmer, temaer, bakgrunnsbilder og ringetoner til telefonen fra Nokia 
Butikk.

Velg Meny > Butikk.

Mye av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen.

Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i, og 
tjenesteleverandørens tilbud.

Du finner mer informasjon om Nokia Butikk på store.nokia.com.

Skrive inn tekst
Vil du skrive en melding, eller har du kanskje lyst til å bruke mer enn ett språk i meldingen? Å skrive 
med tastaturet er enkelt og morsomt.

Trykk flere ganger på en tast helt til bokstaven vises.

Taste inn et spesialtegn eller et skilletegn
Hold inne *, og velg tegnet.

Bytte mellom stor og liten bokstav
Trykk på #.

Taste inn et tall
Hold inne #, og velg Tallmodus. Du går tilbake til bokstavmodus ved å holde inne #.

Aktivere eller deaktivere ordforslag
Velg Valg > Logisk skriving, og velg På eller Av. Ikke alle språk støttes.

Endre skrivespråk
Velg Valg > Skrivespråk.
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Personer og meldinger

Kontakt venner og familie og del filer, f.eks. bilder, med telefonen. Vær oppdatert med de nyeste 
oppdateringene for de sosiale nettverkstjenestene selv når du er på farten.

Foreta eller besvare et anrop
Lær hvordan du foretar eller besvarer et anrop med den nye telefonen.

1. Tast inn telefonnummeret på startskjermen.
Du taster inn plusstegnet (+), som brukes for utenlandsnumre, ved å trykke på * to ganger.

2. Trykk på .
3. Trykk på  for å avslutte anropet.
Når noen ringer deg, trykker du på  for å svare.

Advarsel: Når flyprofil er aktivert, kan du ikke foreta eller motta anrop eller bruke andre 
funksjoner som krever nettverksdekning. Du må derfor bytte til en annen profil når du skal ringe.

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller 
farer, for eksempel i fly, i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og 
sprengingsområder.

Ringe sist oppringt nummer
Trykk på  på startskjermen, velg nummeret og trykk på .

Vise ubesvarte anrop
Trykk på Vis på startskjermen. Hvis du vil ringe tilbake, velger du nummeret og trykker på .

Tips: Hvis du vil vise ubesvarte anrop senere, velger du Meny  > Kontakter > Logg > Ubesvarte 
anr.. Ubesvarte og mottatte anrop lagres bare hvis dette støttes av nettverket og hvis telefonen 
er slått på og innenfor nettverkstjenesteområdet.

Lagre et navn og telefonnummer

Legg til nye kontakter på telefonen.

1. Velg Meny  > Kontakter.
2. Velg Legg til ny.
3. Tast inn telefonnummeret, og velg OK.
4. Skriv inn navnet, og velg Lagre.
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Sende en melding

Med tekst- og multimediemeldinger kan du raskt kontakte venner og familie.

1. Velg Meny > Meldinger.
2. Velg Opprett meld..
3. Skriv meldingen.
4. Hvis du vil legge til et vedlegg, for eksempel et bilde eller en video, velger du Valg > Sett inn 
objekt.
5. Velg Send til > Kontakter for å legge til en kontakt som mottaker. Hvis du vil taste inn et 
telefonnummer, velger du Nr. eller e-post.
6. Velg Send.
Kun kompatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut 
fra enhet til enhet.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre 
meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg 
tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og 
begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Sjekke talemeldinger

Viderekoblet du anropene til talepostkassen når du ikke kunne svare? Lytt til meldingene folk har lagt 
igjen, når det passer for deg.

Hvis du vil bruke talepostkassen, kan det hende at du må abonnere på tjenesten. Kontakt 
nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Før du kan bruke talepostkassen, må du få nummeret til talepostkassen fra 
nettverkstjenesteleverandøren din. Se ordrebekreftelsen eller støttesiden for 
nettverkstjenesteleverandøren.

Du konfigurerer talepostkassen ved å velge Meny > Meldinger > Mer > Talemeldinger > 
Taleanropsmeld. > Nr. talepostkasse og skrive inn nummeret til talepostkassen.

1. Hvis du vil sjekke talepostkassen når du nettopp har hatt et ubesvart anrop, velger du Vis på 
startskjermen.
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2. Velg Valg > Ring til avsender.
Tips: Hvis du vil ringe opp talepostkassen raskt, holder du inne 1 på startskjermen.

Lytte til talemeldinger senere
Velg Meny > Meldinger > Mer > Talemeldinger > Taleanropsmeld. > Lytt til talemeld..

Konfigurere e-postkontoen

Bruker du mer enn én e-postadresse? Du kan ha flere e-postkontoer på telefonen.

Du må være koblet til Internett for å konfigurere en e-postkonto, og for å sende og motta e-post.

1. Velg Meny > E-post.
2. Velg en e-posttjeneste og logg på.

Tips: Hvis du ikke har en e-postadresse, kan du opprette en Nokia E-post-konto under 
oppsettet.

Hvis du vil bruke innboksen, kontaktene og kalenderen til jobben på telefonen, kan du også legge til 
en Mail for Exchange-konto på telefonen. Velg Meny > E-post, en Mail for Exchange-konto og skriv 
inn de nødvendige detaljene.

Legge til en e-postkonto senere
Velg Meny > E-post > Legg til konto, en e-posttjeneste og logg på.

Slå av automatisk oppdatering av innboksen
Velg Meny > E-post > Valg > Innstillinger og en konto, og sett Oppdater innboksen: til Manuelt.
Telefonen oppdaterer innboksen ved jevne mellomrom for å vise nye e-poster når de mottas. Dette 
kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datatrafikkostnader. Hvis du vil 
spare penger, kan du slå funksjonen for automatisk oppdatering av og oppdatere innboksen manuelt.

Mail for Exchange
Kunne du tenke deg å ha jobb-e-postene, -kontaktene og -kalenderen for hånden, enten du sitter 
foran datamaskinen eller er på farten med telefonen? Du kan synkronisere det viktige innholdet 
mellom telefonen og en Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan bare settes opp hvis selskapet har en Microsoft Exchange-server. I tillegg må 
selskapets IT-administrator ha aktivert Microsoft Exchange ActiveSync for kontoen din.

Før du begynner med oppsettet, må du sørge for å ha følgende:

• en jobb-e-postadresse
• Exchange-servernavnet ditt (ta kontakt med selskapets IT-avdeling)
• nettverksdomenenavnet ditt (ta kontakt med selskapets IT-avdeling)
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• nettverkspassordet for kontoret

Du må kanskje oppgi ytterligere informasjon under oppsettet, avhengig av hvilken Exchange-
serverkonfigurasjon du bruker. Hvis du ikke har den riktige informasjonen, kontakter du selskapets 
IT-avdeling.

Under oppsettet kan du angi hvor ofte du vil at telefonen skal synkronisere innholdet med 
serveren. Bare innhold som defineres når du setter opp kontoen, synkroniseres. Du kan synkronisere 
ytterligere innhold ved å endre kontoinnstillingene for Mail for Exchange.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låsekoden.

Denne enheten kan kommunisere med Microsoft Exchange ActiveSync-aktiverte servere. Levering 
av denne enheten til deg innebærer ikke at du får noen rettigheter til Microsofts åndsrettigheter med 
hensyn til serverprogramvare eller serverenheter som du får tilgang til med denne enheten, eller til 
bruk av Microsoft Exchange ActiveSync bortsett fra denne enheten.

Sende e-post

Vil du sende e-post mens du er på farten? Du kan bruke telefonen til å lese og sende e-post, selv når 
du ikke sitter ved skrivebordet.

1. Velg Meny > E-post og en e-postkonto.
2. I e-postkassen velger du Valg > Skriv ny.
3. Hvis du vil legge til en mottaker fra kontaktene, velger du Legg til. Du kan også skrive inn adressen. 
Du kan legge til mer enn én mottaker.
4. Skriv inn emnet og meldingen.
5. Hvis du vil legge ved en fil, for eksempel et bilde, velger du Valg > Legg ved.
6. Velg Send.

Svare på en e-post
Hvis du vil svare på en e-post, åpner du e-posten og velger Valg > Svar.

Være sosial

Bruk programmet Varslinger for å se hva som skjer med vennene dine.

Logg på dine sosiale nettverkstjenester.
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1. Velg Meny > Prog..
2. Velg Mine program > Varslinger.

Tips: Legg til Varslinger på startskjermen for å se de nyeste oppdateringene.

Slå av varslinger
I programmet Varslinger velger du Valg > Innst., fjerner merket i avkrysningsboksen og velger 
Lagre.

Chatte med venner

Liker du å chatte online med vennene dine? Hvis du er ute, kan du sende direktemeldinger med 
telefonen uansett hvor du befinner deg.

Du må være koblet til Internett for å chatte.

Før du kan bruke chat, må du konfigurere en chat-tjeneste på telefonen. Du må ha en Nokia-konto 
for å chatte. Velg Meny > Chat > Chat og logg på. 

Hvis du ikke har en chatkonto, kan du logge på Nokia Chat under oppsettet.

Hvis du har lagt til venner i chatkontaktene, blir de automatisk inkludert i kontaktene. Du kan også 
chatte med andre enn bare chatkontaktene dine.

1. Velg Meny > Chat > Chat.
2. Velg en konto og logg på.
3. Velg Valg > Chat med. 
4. Velg en chat-tjeneste, skriv inn brukernavnet og trykk lett på Valg > Send.
5. Skriv meldingen i tekstboksen, og velg Send.

Tips: Hvis du raskt vil starte en chat med en kontakt, velger du kontakten i listen over venner 
og Send.

Du kan ha flere samtaler med flere personer samtidig. Hvis du vil bytte mellom samtaler, velger du 
én i Samtaler.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratiselementer, kan innebære overføring av 
store datamengder, noe som kan føre til høye datakostnader.
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Kamera

Hvorfor ta med seg et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å ta vare på minnene? Du 
kan enkelt ta bilder eller spille inn videoer med kameraet på telefonen.

Ta et bilde

Fang de beste øyeblikkene med telefonkameraet.

1. Du slår kameraet på ved å velge Meny  > Kamera.
2. Du zoomer inn eller ut ved å bla opp eller ned.
3. Velg  for å ta bildet.

Tips: Hvis du vil spille inn en video, trykker du på blatasten til høyre og velger .

Bildene lagres i Meny > Prog. > Bestanden > Bilder.

Slå av kameraet
Velg .

Ta et panoramabilde

Vil du ta bilde av et vakkert landskap eller en fantastisk horisont? Bruk panoramamodus for å ta et 
spektakulært bilde.

1. Slå kameraet på ved å velge Meny  > Kamera.
2. Velg  > .
3. Velg  for å ta det første bildet.
4. Du tar neste bilde ved å bevege telefonen langsomt mot høyre til indikatoren er midt på skjermen.
5. Når du har tatt fire bilder, lagrer telefonen automatisk panoramabildet.

Tips: Du kan ta panoramabilder med telefonen i liggende eller stående posisjon.
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Ta et selvportrett

Det er enkelt å ta et selvportrett med telefonkameraet.

1. Du slår kameraet på ved å velge Meny  > Kamera.
2. Velg  > .
3. Hold telefonen med kameraet vendt mot deg, og følg instruksjonene du hører. Telefonen tar 
automatisk bildet når den er klar.

Sende bilder eller videoer

Send de beste bildene dine til venner og familie i en multimediemelding eller e-post eller ved å bruke 
Bluetooth.

1. Velg Meny > Prog. > Bestanden.
2. Gå til bildet, og velg Valg > Del og ønsket sendemetode.

Tips: Du sender en video ved å velge Meny > Bilder > Mijn video's, videoen du vil sende, og 
Valg > Del.

Sende flere bilder eller videoer samtidig
Gå til mappen der bildene eller videoene er, og velg Valg > Merk og et alternativ. Du sender ved å 
velge Valg > Del merkede og ønsket sendemetode.
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Internett

Lær hvordan du surfer på Internett.

Surfe på Internett

Få med deg siste nytt, og besøk favorittnettstedene dine mens du er på farten.

1. Velg Meny > Internett.
2. Velg adresselinjen.
3. Skriv inn en nettadresse.

Tips: Hvis du vil søke på Internett, skriver du inn et søkeord på adresselinjen. Velg standard 
søkemotor hvis du blir bedt om det.

Zoome inn
Velg en del av siden.

Tips: Hvis du vil vise siden som én enkelt kolonne med større og mer leservennlig tekst og bilder 
uten å zoome inn, velger du Valg > Innstillinger og setter Kolonnevisning til På.

Legge et nettsted til blant favorittene

Hvis du besøker de samme nettstedene hele tiden, kan du legge dem til blant favorittene dine, slik 
at de blir lett tilgjengelige.

1. Velg Meny > Internett.
2. Gå til et nettsted.
3. Velg Valg > Legg til i favoritter.

Gå til et favorittnettsted
Åpne fanen Favoritter, og velg en favoritt.
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Underholdning

Har du et ledig øyeblikk og trenger litt underholdning? Lær hvordan du hører på radio på telefonen 
din.

Høre på radio

Du kan høre på FM-radiokanaler på telefonen. Alt du trenger å gjøre, er å koble til et headset og velge 
en kanal.

Velg Meny > Musikk > Radio.

Endre volumet
Bla opp eller ned.

Lukke radioen
Trykk på avslutningstasten.

Angi at radioen skal stå på i bakgrunnen
Velg Valg > Spill av i bakgr..

Lukke radioen når den står på i bakgrunnen
Trykk på avslutningstasten og hold den inne.

Spille av en sang

Spill av musikk som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet.

1. Velg Meny > Musikk > Mijn muziek.
2. Velg en sang. Hvis du vil stoppe avspillingen midlertidig eller fortsette avspillingen, velger du  eller 

.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang
Bla til venstre.

Hoppe til forrige sang
Bla to ganger til venstre.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheter forbeholdt. 21



Hoppe til neste sang
Bla til høyre.

Spole frem eller tilbake
Hold inne blatasten til høyre eller venstre.

Lukke musikkspilleren
Trykk på avslutningstasten.

Angi at musikkspilleren skal stå på i bakgrunnen
Velg Valg > Spill av i bakgr..

Lukke musikkspilleren når den står på i bakgrunnen
Trykk på avslutningstasten og hold den inne.
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Kontor

Lær hvordan du bruker kalenderen til å være organisert.

Legge til en kalenderoppføring
Har du en avtale som du må huske? Legg den til i kalenderen.

1. Velg Meny  > Kalender.
2. Velg en dato og Vis > Legg til.
3. Velg en oppføringstype.
4. Fyll ut feltene, og velg Lagre.

Tips: Hvis du vil slette en oppføring, går du til oppføringen og velger Valg > Slett.

Endre klokkeslett og dato

Du kan stille klokken på telefonen manuelt.

Velg Meny > Innst. > Dato og tid.

Endre tidssone når du reiser
Velg Innst. dato og tid > Tidssone:, bla til venstre eller høyre for å velge tidssonen for stedet, og velg 
Lagre.
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Administrasjon og tilkobling av telefon

Ta vare på telefonen og innholdet på den. Lær hvordan du kobler til ekstrautstyr og nettverk, 
overfører filer, oppretter sikkerhetskopier, låser telefonen og holder programvaren oppdatert.

Dele innholdet ditt med Enkel deling

Med Enkel deling er det blitt enda enklere å dele innholdet ditt.

1. Velg Meny > Innst. > Tilkobling > Bluetooth > På.
2. Velg Telefonens synlighet > Alltid synlig for å gjøre telefonen synlig for andre.
3. Velg for eksempel et bilde du vil dele, og Valg > Del > Via Enkel deling.
4. Flytt telefonen nær den andre telefonen.

Enkel deling leter etter nærmeste telefon og sender elementet til den. Se 3 på side 26.

Oppdatere programvaren på telefonen
Du kan oppdatere telefonprogramvaren trådløst. Du kan også angi at telefonen skal søke etter 
oppdateringer automatisk.

1. Velg Meny > Innst. > Telefon > Enhetsoppdat..
2. Hvis du vil se om det er en oppdatering tilgjengelig og laste den ned, velger du Last ned 
tlf.progr..

Oppdateringen kan ta flere minutter. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du får problemer.

Etter oppdateringen går du til www.nokia.com/support for å hente den nye brukerveiledningen.

Det kan hende at nettverkstjenesteleverandøren sender oppdateringer direkte til telefonen. Hvis du 
vil ha mer informasjon om denne nettverkstjenesten, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratiselementer, kan innebære overføring av 
store datamengder, noe som kan føre til høye datakostnader.

Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på 
batteriet i enheten.

Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke 
til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Tilgangskoder
Har du noen gang lurt på hva de forskjellige kodene på telefonen er til?
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PIN- eller PIN2-kode

(4–8 sifre)

Disse beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert 
bruk eller kreves for å få tilgang til enkelte 
funksjoner.

Du kan angi at telefonen skal spørre etter PIN-
koden når du slår den på.

Hvis du glemmer kodene eller de ikke følger med 
kortet, kan du kontakte 
nettverkstjenesteleverandøren.

Hvis du taster inn feil kode 3 ganger etter 
hverandre, må du oppheve blokkeringen av 
koden med PUK- eller PUK2-koden.

PUK eller PUK2 Disse kreves for å låse opp en PIN- eller PIN2-
kode.

Hvis kodene ikke følger med SIM-kortet, kan du 
kontakte nettverkstjenesteleverandøren din.

Sikkerhetskode (låsekode, passord) Dette bidrar til å beskytte telefonen mot 
uautorisert bruk.

Du kan angi at telefonen skal spørre etter 
låsekoden som du definerer. Standardlåsekoden 
er 12345.

Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på 
et annet sted enn der du har telefonen.

Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må 
telefonen på service. Tilleggskostnader kan 
påløpe, og alle personlige data på telefonen kan 
bli slettet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte 
nærmeste kontaktsenter for telefonen eller 
telefonleverandøren din.

IMEI Dette brukes til å identifisere telefoner i 
nettverket. Du må kanskje også oppgi nummeret 
til kontaktsentertjenestene.

Du finner IMEI-nummeret ved å slå *#06#.
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Funksjonsspesifikk informasjon
1 Bildene i denne veiledningen kan være forskjellige fra skjermen på enheten din.

2 Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan 
redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.

3 Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling 
fra kilder du ikke stoler på. Du kan også slå av Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.

4 Kun kompatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

5 Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to 
eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller 
noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

6 Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratiselementer, kan innebære overføring av store datamengder, noe 
som kan føre til høye datakostnader.

7 Microsoft Mobile gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller 
sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at 
programmet leveres "som det er".

8 En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell 
informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk.

9 Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten.

10 Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, 
før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

11 Viktig: Denne enheten er utformet for bruk med bare et standard SIM-kort (se figuren). Bruk av inkompatible SIM-kort 
kan forårsake skade på kortet eller enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt. Rådfør deg med 
mobiloperatøren angående bruk av SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt.

12 Merk: Slå av enheten og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske 
komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med dekselet på plass.

13 Bruk kun kompatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan forårsake skade på 
kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

14 Viktig: Ikke fjern minnekortet når det er i bruk av et program. Dette kan føre til skade på minnekortet og enheten, og 
data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

15 Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til 
audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne 
enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

16 Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Microsoft Mobile. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for 
tilgjengelighet.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader
Du kan bare bruke -enheten på nettverkene WCDMA 900, 2100 og GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos 
en tjenesteleverandør.
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Bruk av enkelte funksjoner og nedlasting av innhold krever en nettverkstilkobling og kan medføre datakostnader. Det kan også 
hende at du må abonnere på noen av funksjonene.

Nødnumre
1. Kontroller at enheten er slått på.
2. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

• Sett et SIM-kort inn i enheten hvis enheten støtter dette.
• Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på enheten, for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket 

brukergruppe.
• Kontroller at flyprofilen ikke er aktivert.
• Lås opp tastene på enheten hvis de er låst.

3. Trykk flere ganger på slutt-tasten til startskjermen vises.
4. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
5. Trykk på ringetasten.
6. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Når du slår på enheten for første gang, blir du bedt om å opprette en Nokia-konto. Du kan ringe nødnummer under oppsettet 
av kontoen ved å trykke på ringetasten.

Viktig: Hvis telefonen støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonanrop. Telefonen kan 
forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. 
Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler 
som medisinsk nødhjelp.

Ta vare på enheten
Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på 
elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du ta ut batteriet og la den tørke.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
• Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne 

i enheten som kan skade den.
• Ikke åpne enheten på annen måte enn den som beskrevet i brukerveiledningen.
• Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
• Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
• Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
• Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
• For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
• Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
• Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere 

viktig informasjon.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis enheten ikke fungerer slik den skal, må 
du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene 
til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten 
kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av produkter på www.nokia.com/
recycle.
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Symbol med en utkrysset avfallsdunk

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske 
og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, 
kommunalt avfall: men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du 
kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.nokia.com/support. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du 
produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Om Digital Rights Management
Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige 
rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse kan innebære at bilder, musikk og annet innhold ikke kan 
kopieres, endres eller overføres.

DRM (Digital Rights Management)-beskyttet innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke 
innholdet.

Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt DRM-programvare ikke 
gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-
beskyttet innhold. Hvis slik tilgang tilbakekalles, er det mulig at slikt DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke 
fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold med andre typer DRM-beskyttelse eller innhold 
uten DRM-beskyttelse.

Batteri- og laderinformasjon
Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri av typen BL-4U.

Lad enheten med laderen AC-20 eller AC-18. Typen plugg på laderen kan variere. 

Ladere fra tredjepartsprodusenter som er i samsvar med IEC/EN 62684-standarden, og som kan kobles til mikro-USB-kontakten 
på enheten, kan være kompatible.

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader
Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i 
kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme 
temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten 
ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre 
objektet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke 
kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la 
væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller 
kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for 
vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible 
batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. 
Hvis du tror at batteriet eller laderen er skadet, bør du ta det med til et servicested før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en 
lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær.
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Små barn
Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr
Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med 
en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr
For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter 
mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

• Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
• Ikke oppbevar den trådløse enheten i en brystlomme.
• Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
• Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
• Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege 
eller annet helsepersonell.

Hørsel
Advarsel: Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i 
situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Beskytt enheten mot skadelig innhold
Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

• Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på 
enheten eller datamaskinen.

• Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling 
fra kilder du ikke stoler på.

• Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
• Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk 

kun ett antivirusprogram om gangen. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
• Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Microsoft Mobile gir 

ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for slike områder.

Kjøretøy
Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be 
om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller 
regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller 
eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke 
enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Potensielt eksplosive omgivelser
Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon 
eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske 
anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis 

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheter forbeholdt. 29



områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder 
hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for 
eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)
Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Se den trykte brukerhåndboken eller gå til www.nokia.com/sar hvis du vil ha mer informasjon om SAR.

Brukerstøttemeldinger
Du vil motta gratis tilpassede tekstmeldinger fra Microsoft Mobile som hjelp til å få mest mulig utbytte av telefonen og tjenestene. 
Meldingene inneholder tips og brukerstøtte.

Du kan stoppe mottak av meldingene ved å velge Meny > Innst. > Nokia-konto > Nyheter + tilbud.

For at du skal kunne bruke tjenesten som er beskrevet ovenfor, kan mobiltelefonnummeret, serienummeret til telefonen og 
enkelte kjennetegn for mobilabonnementet ditt bli sendt til Microsoft Mobile når du bruker telefonen for første gang. Noen eller 
alle disse opplysningene kan også bli sendt til Microsoft Mobile ved programvareoppdatering. Denne informasjonen kan bli brukt 
som beskrevet i retningslinjene for personvern, som du finner på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre meldinger
SAMSVARSERKLÆRING

Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette RM-840 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante 
bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Microsoft Mobile kan, etter eget 
skjønn, endre, korrigere eller avslutte tjenestene sine, helt eller delvis. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med 
forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt 
eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. 

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, 
verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte 
formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til 
å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for 
verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, 
etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha 
mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. 
Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Microsoft Mobile gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller 
sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at 
programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. 
Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan 
variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som 
er tilgjengelige.

MERKNAD FOR FCC

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake 
skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket 
drift. Du kan få mer informasjon ved å gå til transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Endringer som ikke uttrykkelig er 
godkjent av Microsoft Mobile, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
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Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-
bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. 
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon 
hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå 
i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan 
kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av 
følgende tiltak:

• Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
• Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med enerett. Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-
navn kan være varemerker tilhørende respektive eiere.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse 
med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-
kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken 
gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og 
kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com.
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