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Pst...

Det här är inte den enda handboken...

För information om Microsoft Mobile Service villkor och sekretesspolicy går du till www.nokia.com/
privacy.
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Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela 
användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka 
störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, 

bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

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.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för 
användning med denna enhet. Laddare från andra tillverkare som följer IEC/EN 62684-

standarden och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt kan vara kompatibla. Anslut inte 
inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR

Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta 
eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna 

på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset 
har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka 
hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.
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Komma i gång

Kom igång med grunderna och få igång din telefon på nolltid.

Knappar och delar
Utforska knapparna och delarna på din nya telefon.

1 Micro-USB-kontakt
2 Headsetkontakt (3,5 mm)
3 Bläddringsknapp
4 Stopp/strömknapp
5 Samtalsknapp
6 Väljarknappar
7 Hörlur
8 Kameraobjektiv. Ta bort skyddstejpen från 
kameran innan du använder den.
9 Minneskortplats
10 Högtalare
11 Antennområde

Antennområdet är markerat.

Tips! Lås knapparna och skärmen när du inte använder telefonen. Välj Meny och tryck på *. Du 
låser upp genom att välja Lås upp och trycka på *.

Din telefon använder S40-programvara.

Sätta i ett SIM-kort och batteri
Lär dig hur du sätter i ett SIM-kort och batteriet.

SIM1-hållaren under batteriet kan användas för både 3G- och 2G-SIM-kort.

1. Stäng av telefonen och ta bort bakstycket.

2. Ta ur batteriet om det är isatt.
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3. Lyft SIM1-hållarens lucka och sätt i SIM-kortet, med kontaktytan riktad nedåt.

4. Rikta in batteriets kontakter och tryck in batteriet.

5. Tryck bakstycket nedåt tills det låses på plats. Sätt på telefonen igen genom att hålla ned 
strömbrytaren  tills telefonen vibrerar.

Sätta i ett minneskort
Läs vidare om du vill veta hur du sätter i ett minneskort i telefonen.

1. Öppna luckan till minneskortplatsen.

2. Sätt i kortet med kontaktytan riktad nedåt.
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3. Skjut in kortet tills det sitter på plats. Stäng luckan.

Ladda batteriet
Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det mer innan du kan använda telefonen.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till telefonen. När du är klar kopplar du från laddaren från telefonen och sedan från 
vägguttaget.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 20 minuter innan laddningsindikatorn visas.

Tips! Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data 
när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid 
innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Se till att datorn är påslagen.

Ändra volymen
Du kan kontrollera ljudet på flera sätt.

1. Bläddra upp eller ned när du är i en bil för att ändra volymen.

2. Du kan också ansluta ett kompatibelt headset eller en annan enhet till headsetkontakten.
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3. Välj Högtalare för att använda högtalaren på telefonen när du ringer ett samtal. Du kan också 
använda högtalaren när du lyssnar på radio.

123456789
I samtal

Högtalare

Kopiera innehåll från din gamla telefon

Du kan enkelt överföra kontakter, kalenderposter och annat till din nya telefon.

1. Sätt på Bluetooth på båda telefonerna. Aktivera Bluetooth på telefonen genom att välja Meny > 
Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.
2. Välj Meny > Inställn. > Synkr & säk.kop. > Kop. från enhet på telefonen.
3. Välj det som du vill kopiera och välj sedan Klar.
4. Välj din gamla telefon i listan med identifierade enheter.
5. Om du uppmanas göra det skapar du ett engångslösenord (t.ex. 123) och väljer OK.
6. Kontrollera att koderna matchar varandra på båda telefonerna.
7. Följ anvisningarna på båda telefonerna.
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Grunderna

Lär dig hur du får ut så mycket som möjligt av din nya telefon.

Utforska din telefon
Utforska telefonen med en enkel knapptryckning.

1. Om du vill visa funktionerna och programmen i telefonen trycker du på Meny.

Meny

2. Tryck upp, ned, vänster eller höger på bläddringsknappen för att gå till ett program eller en 
funktion.

3. Tryck på Välj för att öppna ett program eller välja funktionen.

Välj

4. Tryck på Tillbaka för att gå tillbaka till föregående vy.

Tillbaka

5. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på .
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Ikoner som visas på din telefon
Displayindikatorerna på telefonen anger klockslag, batteri, signalstyrka och mycket mer.

  Du har olästa meddelanden.

  Du har meddelanden som inte har skickats eller avbrutits.

  Knapparna är låsta.

  Ett alarm är inställt.

  Bluetooth är aktiverat.

  Telefonen är ansluten till ett GSM-nät.

  Telefonen är ansluten till ett headset.

  Telefonen är ansluten till en enhet (till exempel en dator) med en USB-kabel.

Enskilda bokstäver, kombinationer av bokstäver eller kombinationer av bokstäver och siffror visar 
typen av mobilt nätverk som du är ansluten till, till exempel .

Ikoner varierar mellan regioner och tjänsteleverantörer.

Förlänga batteritiden
Få ut så mycket som möjligt av telefonen med maximal batteritid. Det finns några saker som du kan 
göra för att öka telefonens batteritid.

• Ladda alltid batteriet helt.
• Stäng av onödiga ljud, t.ex. knappljud.
• Använd hörlurar i stället för högtalaren.

Du kan spara ström genom att:

Sänk bakgrundsbelysningens 
ljusstyrka

Välj Meny > Inställn. > Display > Bakgrundsbelysning och 
ändra inställningen för Bakg.belys.styrka.

Konfigurera telefonen så att 
bakgrundsbelysningen stängs av efter 
en kort stund

Välj Meny > Inställn. > Display > Bakgrundsbelysning och 
ändra inställningen för Bakg.belys.-timeout.

Använd bara nätverksanslutningar vid 
behov

• Aktivera bara Bluetooth när det behövs.
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• För att stänga av automatisk uppdatering för ett e-
postkonto, välj Meny > E-post > Val > Inställningar och 
ett konto och ändra Uppdatera min inkorg: till 
Manuellt.

• Om du lyssnar på musik eller använder telefonen på 
annat sätt, men inte vill ta emot samtal, växlar du till 
flygläge. Välj Meny > Inställn. > Profiler > Flygläge > 
Aktivera.

Anpassa din startsida
Vill du öppna dina favoritprogram direkt från startsidan? Du kan lägga till, ta bort och flytta objekt 
på startskärmen.

1. Bläddra nedåt på startskärmen och välj Alternativ > Anpassa vy.
2. Välj ett fält och ett objekt, t.ex. Meddelanden.
3. Välj Klar > Ja.

Tips! Om du vill lägga till fler program bläddrar du till genvägsfältet på startskärmen och väljer 
Alternativ > Ändra genväg.

Ändra ringsignalen

Ange en ringsignal för din telefon.

1. Välj Meny > Inställn. > Toner och bläddra sedan till ringsignalsalternativen.
2. Använd bläddringsknappen för att välja Öppna Filer.
3. Välj Signaler > Ringtoner.
4. Välj ringsignalen.

Tips! Om du vill växla mellan ljudlös och normal profil håller du ned #.

Nokia Butik
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Ladda ned mobila spel, appar, teman, bakgrundsbilder och ringsignaler till telefonen från Nokia 
Butik.

Välj Meny > Butik.

Många objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

För att lära dig mer om Nokia Butik, gå till store.nokia.com.

Skriva text
Vill du göra en anteckning eller kanske använda mer än ett språk i ett meddelande? Det är lätt och 
kul att skriva med knappsatsen.

Tryck på en knapp flera gånger tills tecknet visas.

Skriva ett specialtecken eller skiljetecken
Håll ned * och välj tecknet.

Växla mellan små och stora bokstäver
Tryck på #.

Skriva en siffra
Håll ned # och välj Sifferläge. Om du vill gå tillbaka till bokstavsläget håller du ned #.

Slå på och av textigenkänning
Välj Alternativ > Textigenkänning och välj På eller Av. Alla språk stöds inte.

Ändra skrivspråk
Välj Alternativ > Skrivspråk.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. 12

http://store.nokia.com/


Kontakter och meddelanden

Kontakta vännerna och familjen och dela med dig av filer som foton med telefonen. Häng med i de 
senaste uppdateringarna på dina sociala nätverkstjänster även när du är ute och rör på dig.

Ringa eller besvara ett samtal
Lär dig hur du ringer eller besvarar ett samtal med din nya telefon.

1. Ange telefonnumret på startsidan.
Om du vill skriva tecknet +, som används för internationella samtal, trycker du två gånger på *.

2. Tryck på .
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på .
När någon ringer svarar du genom att trycka på .

Varning! När profilen för flygning är aktiverad går det inte att ringa eller ta emot några samtal 
eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Välj en annan profil om du vill ringa.

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar 
eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller 
sprängningsarbeten.

Ringa det senast uppringda numret
Tryck på  på startskärmen, välj numret och tryck på .

Visa missade samtal
Tryck på Visa på startskärmen. Om du vill ringa tillbaka väljer du numret och trycker på .

Tips! Om du vill visa missade samtal väljer du Meny  > Kontakter > Logg > Missade samtal. 
Missade och mottagna samtal loggas bara om funktionen stöds i nätet och telefonen är 
påslagen och inom nätets mottagningsområde.

Spara ett namn och telefonnummer

Lägga till nya kontakter i telefonen.

1. Välj Meny  > Kontakter.
2. Välj Lägg till.
3. Skriv telefonnumret och välj OK.
4. Ange namnet och välj Spara.
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Skicka ett meddelande

Med SMS- och MMS-meddelanden kan du snabbt kontakta vänner och familj.

1. Välj Meny > Medd..
2. Välj Skapa medd..
3. Skriv ditt meddelande.
4. Om du vill lägga till en bilaga, t.ex. ett foto eller en video, väljer du Alternativ > Infoga objekt.
5. Om du vill lägga till en kontakt som mottagare väljer du Skicka t. > Kontakter. Om du vill skriva ett 
nummer väljer du Nr eller e‑post.
6. Välj Skicka.
Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). 
Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. 
Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för 
detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket 
begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Lyssna av röstbrevlådan

Vidarekopplar du samtal till röstbrevlådan när du inte kan svara? Lyssna av dina meddelanden när 
det passar dig.

För att kunna använda röstbrevlådan kanske du måste prenumerera på tjänsten. Kontakta 
tjänstleverantören för mer information.

Innan du börjar använda röstbrevlådan måste du be tjänsteleverantören om numret till röstbrevlådan. 
Se beställningsbekräftelsen eller tjänsteleverantörens supportwebbplats.

Du konfigurerar röstbrevlådan genom att välja Meny > Medd. > Mer > Röstmeddel. > 
Röstmeddelanden > Röstbrevlådenr. och skriva numret till röstbrevlådan.

1. Du lyssnar av röstbrevlådan när du har missat ett samtal genom att välja Visa på startskärmen.
2. Välj Alternativ > Ring avsändaren.

Tips! Om du snabbt vill ringa upp röstbrevlådan håller du 1 nedtryckt på startsidan.
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Lyssna av röstbrevlådan senare
Välj Meny > Medd. > Mer > Röstmeddel. > Röstmeddelanden > Lyssna på röstmedd..

Konfigurera ditt e-postkonto

Använder du flera e-postadresser? Du kan ha flera e-postkonton på telefonen.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna skapa ett e-postkonto och skicka och ta emot e-
post.

1. Välj Meny > E-post.
2. Välj en e-posttjänst och logga in.

Tips! Om du inte har någon e-postadress kan du skapa ett Nokia E-post-konto under 
konfigurationen.

Om du vill använda din e-postadress, dina kontakter och din kalender från jobbet på telefonen kan 
du lägga till ett Mail for Exchange-konto på telefonen. Välj Meny > E-post, ett Mail for Exchange-konto 
och ange nödvändiga uppgifter.

Lägga till ett e-postkonto senare
Välj Meny > E-post > Lägg till konto, en e-posttjänst och logga in.

Stänga av den automatiska uppdateringen av inkorgen
Välj Meny > E-post > Val > Inställningar och ett konto och ändra Uppdatera min inkorg: till 
Manuellt.
Inkorgen uppdateras med jämna mellanrum så att du kan se när du har fått ny e-post. Om stora 
mängder data skickas kan detta medföra kostnader för datatrafik. Du kan hålla ned kostnaderna 
genom att stänga av den automatiska uppdateringen och uppdatera inkorgen manuellt.

Mail for Exchange
Vill du att kontakterna, meddelandena och kalendern ska finnas tillgängliga både på datorn hemma 
och på telefonen när du är på resande fot? Du kan synkronisera det viktiga innehållet mellan telefonen 
och en Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har en Microsoft Exchange-server. Dessutom 
måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange ActiveSync för ditt konto.

Innan du påbörjar konfigurationen ska du kontrollera att du har följande:

• En företags-e-postadress
• Namnet på Exchange-servern (kontakta företagets IT-avdelning)
• Namnet på nätverksdomänen (kontakta företagets IT-avdelning)
• Lösenordet till företagets nätverk
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Beroende på hur Exchange-servern är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare information under 
konfigurationen. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte känner till den korrekta informationen.

Under konfigurationen kan du ange hur ofta du vill att telefonen ska synkronisera innehållet med 
servern. Endast det innehåll du angav när kontot skapades kommer att synkroniseras. Ändra 
kontoinställningarna för Mail for Exchange om du vill synkronisera mer innehåll.

Med Mail for Exchange kan det vara obligatoriskt att använda låskoden.

Enheten kan kommunicera med aktiverade Microsoft Exchange ActiveSync-servrar. 
Tillhandahållandet av denna enhet till dig beviljar inte dig, och du får inga, rättigheter till Microsofts 
immateriella rättigheter med avseende på serverprogramvara eller serverenhet, som används med 
denna enhet eller med avseende på användning av Microsoft Exchange ActiveSync utan denna enhet.

Skicka ett e-postmeddelande

Vill du skicka e-post när du är på resande fot? Du kan läsa och skicka e-post med telefonen, även när 
du inte sitter vid skrivbordet.

1. Välj Meny > E-post och ett e-postkonto.
2. I e-postkontot, välj Val > Skapa nytt.
3. Om du vill lägga till en mottagare från dina kontakter, välj Lägg till. Du kan också ange adressen. 
Du kan lägga till fler än en mottagare.
4. Skriv ämnet och meddelandet.
5. Om du vill bifoga en fil, till exempel ett foto, välj Val > Bifoga.
6. Välj Skicka.

Svara på ett e-postmeddelande
Om du vill svara på ett e-postmeddelande öppnar du det och väljer Val > Svara.

Bli mer social

Använd programmet Meddelanden om du vill se vad dina vänner gör.

Logga in till dina sociala nätverkstjänster.

1. Välj Meny > Program.
2. Välj Mina program > Meddelanden.
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Tips! Lägg till Meddelanden på startsidan så att du kan se de senaste uppdateringarna.

Stänga av meddelanden
I programmet Meddelanden väljer du Alternativ > Inställn., avmarkerar kryssrutan och väljer Spara.

Chatta med dina vänner

Gillar du att chatta med dina vänner? Du kan skicka snabbmeddelanden med telefonen var du än är.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna chatta.

Innan du kan använda chattfunktionen måste du konfigurera en chattjänst på telefonen. Du behöver 
ett Nokia-konto för att kunna chatta. Välj Meny > Chatt > Chatt och logga in. 

Om du inte har något chattkonto kan du logga in på Nokia Chatt under konfigurationen.

Om du har lagt till vänner till dina chattkontakter visas de automatiskt bland dina kontakter. Du kan 
också chatta med andra än dina chattkontakter.

1. Välj Meny > Chatt > Chatt.
2. Välj ett konto och logga in.
3. Välj Val > Chatta med. 
4. Välj en chattjänst, skriv användarnamnet och peka på Val > Skicka.
5. Skriv ditt meddelande i textrutan och välj Skicka.

Tips! Du kan snabbt börja chatta med en kontakt genom att välja kontakten i listan med vänner 
och Skicka.

Du kan ha flera konversationer igång samtidigt. Om du vill växla mellan konversationer väljer du en i 
Konversationer.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive 
gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.
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Kamera

Varför bära omkring på en annan kamera när din telefon har allt du behöver för att fånga minnena? 
Med din telefonkamera kan du enkelt ta foton och spela in videor.

Ta ett foto

Fånga speciella ögonblick med telefonens kamera.

1. Slå på kameran genom att välja Meny  > Kamera.
2. Bläddra uppåt eller nedåt om du vill zooma in eller ut.
3. Ta fotot genom att välja .

Tips! Om du vill spela in en video trycker du bläddringsknappen åt höger och väljer .

Dina foton sparas i Meny > Program > Filer > Foton.

Stäng av kameran
Välj .

Ta en panoramabild

Vill du ta en bild av ett vackert landskap eller en stadssilhuett? Ta fantastiska bilder med 
panoramaläget.

1. Sätt på kameran genom att välja Meny  > Kamera.
2. Välj  > .
3. Ta det första fotot genom att välja .
4. Ta nästa foto genom att långsamt flytta telefonen åt höger tills indikeringen visas i mitten av 
skärmen.
5. Panoramabilden sparas automatiskt när du har tagit fyra foton.

Tips! Du kan ta ett panoramafoto med telefonen i liggande eller stående position.
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Ta ett självporträtt

Det är lätt att ta självporträtt med telefonens kamera.

1. Slå på kameran genom att välja Meny  > Kamera.
2. Välj  > .
3. Håll telefonen med kameran riktad mot dig och följ anvisningarna som spelas upp. När telefonen 
är redo tas fotot automatiskt.

Skicka foto eller videoklipp

Skicka dina bästa foton eller videoklipp till vänner och familj via MMS, e-post eller Bluetooth.

1. Välj Meny > Program > Filer.
2. Gå till fotot och välj Alternativ > Dela och hur du vill skicka.

Tips! Välj Meny > Foton > Mina videor, videon du vill skicka och Alternativ > Dela för att skicka 
en video.

Skicka flera foton eller videoklipp på samma gång
Gå till mappen där fotona eller videoklippen finns och välj Alternativ > Markera och sedan ett 
alternativ. Om du vill skicka dem väljer du Alternativ > Dela markerade och hur du vill skicka dem.
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Internet

Lär dig hur du surfar på internet.

Surfa på internet

Håll koll på nyheterna och besök dina favoritwebbplatser var du än är.

1. Välj Meny > Internet.
2. Välj adressfältet.
3. Skriv en webbadress.

Tips! Om du vill söka på internet skriver du ett sökord i adressfältet. Välj din standardsökmotor 
om du ombeds göra det.

Zooma in
Markera ett avsnitt på sidan.

Tips! Om du vill visa sidan i en enskild kolumn med större, läsbar text och bilder utan att behöva 
zooma in väljer du Alternat. > Inställningar och växlar Kolumnvy till På.

Lägga till en webbplats till dina favoriter

Om du ofta besöker samma webbplatser kan du lägga till dem i dina favoriter så att du enkelt kommer 
åt dem.

1. Välj Meny > Internet.
2. Gå till en webbplats.
3. Välj Alternat. > Lägg till i favoriter.

Gå till en favoritwebbplats
Öppna fliken Favoriter och välj en favorit.
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Underhållning

Har du tid över och inget att göra? Lär dig att lyssna på radio på telefonen.

Lyssna på radio

Du kan lyssna på FM-radio med telefonen – anslut bara ett headset och välj en kanal.

Välj Meny > Musik > Radio.

Ändra volymen
Bläddra upp eller ned.

Stäng radion
Tryck på slutknappen.

Ange att radion ska spela i bakgrunden
Välj Alternativ > Spela i bakgrunden.

Stänga radion när den spelar i bakgrunden
Tryck och håll ned stoppknappen.

Spela upp en låt

Spela upp musik som är lagrad i telefonens minne eller på minneskortet.

1. Välj Meny > Musik > Min musik.
2. Välj en låt. Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen väljer du  eller .

Hoppa till början av den aktuella låten
Bläddra åt vänster.

Hoppa till föregående låt
Bläddra åt vänster två gånger.

Hoppa till nästa låt
Bläddra åt höger.
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Snabbspola framåt eller spola tillbaka
Håll ned bläddringsknappen åt höger eller vänster.

Stäng musikspelaren
Tryck på stoppknappen.

Ställ in musikspelaren så att den spelar i bakgrunden
Välj Alternativ > Spela i bakgrunden.

Stäng musikspelaren när den spelar i bakgrunden
Tryck och håll ned stoppknappen.
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Kontor

Lär dig hur du använder kalendern för att hålla dig organiserad.

Lägga till en kalenderpost
Har du ett möte som du inte får glömma? Lägg till det i kalendern.

1. Välj Meny  > Kalender.
2. Välj ett datum och Visa > Lägg till.
3. Välj en typ av post.
4. Fyll i fälten och välj Spara.

Tips! Om du vill ta bort en post går du till posten och väljer Alternativ > Radera.

Ändra tid och datum

Du kan ställa klockan på telefonen manuellt.

Välj Meny > Inställn. > Datum och tid.

Ändra tidszon på resor
Välj Inst. för dat. & tid > Tidszon:, välj rätt tidszon genom att bläddra till vänster eller höger och välj 
Spara.
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Telefonhantering och anslutningar

Ta hand om telefonen och dess innehåll. Lär dig ansluta till tillbehör och nätverk, överföra filer, skapa 
säkerhetskopior, låsa telefonen och hålla programvaran uppdaterad.

Dela innehåll med Snabbdelning

Med Snabbdelning är det enklare än någonsin att dela innehåll.

1. Välj Meny > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth > På.
2. Välj Telefonens synlighet > Alltid synlig så att andra kan se din telefon.
3. Välj till exempel ett foto som du vill dela och Val > Dela > Via Snabbdelning.
4. Flytta telefonen nära den andra telefonen.

Snabbdelning söker efter närmaste telefon och skickar objektet till den. Se 3 på sidan 26.

Uppdatera telefonens programvara
Du kan uppdatera telefonens programvara trådlöst. Du kan även ställa in telefonen så att den söker 
efter uppdateringar automatiskt.

1. Välj Meny > Inställn. > Telefon > Enhetsuppdatering.
2. Kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar (och ladda ned dem) genom att välja Lad. ned 
tel.pr.vara.

Uppdateringen kan ta flera minuter. Kontakta nätoperatören om du får problem.

Efter uppdateringen, gå till www.nokia.com/support för att hämta din nya användarhandbok.

Nätoperatören kan skicka uppdateringar direkt till din telefon. Kontakta nätoperatören om du vill ha 
mer information om den här nättjänsten.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive 
gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för 
att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Åtkomstkoder
Har du någonsin undrat vad de olika koderna på din telefon är till för?
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PIN- eller PIN2-kod

(4–8 siffror)

Dessa skyddar ditt SIM-kort mot obehörig 
användning eller krävs för att få åtkomst till vissa 
funktioner.

Du kan ange att telefonen ska fråga efter PIN-
kod när du sätter på den.

Kontakta din tjänsteleverantör om du glömt 
koderna eller om de inte följer med ditt kort.

Om du anger fel kod 3 gånger i rad måste du låsa 
upp den med PUK- eller PUK2-koden.

PUK eller PUK2 De här behövs för att upphäva blockeringen för 
en PIN- eller PIN2-kod.

Kontakta din nättjänstleverantör om den inte 
följer med ditt SIM-kort.

Säkerhetskod (låskod, lösenord) Denna hjälper dig att skydda din telefon mot 
otillåten användning.

Du kan ange att telefonen ska fråga efter en 
låskod. Låskoden väljer du själv. 
Standardlåskoden är 12345.

Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert 
ställe, och inte tillsammans med telefonen.

Telefonen kräver service om du glömt koden och 
telefonen är låst. Detta kan innebära att avgifter 
tillkommer och att alla personliga data på 
telefonen kan komma att raderas.

Kontakta närmaste serviceställe för din telefon 
eller din telefonåterförsäljare för mer 
information.

IMEI Detta nummer används för att identifiera 
telefoner i nätverket. Du kanske också måste 
ange numret till ditt serviceställe.

Slå numret *#06# om du vill visa ditt IMEI-
nummer.
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Funktionsspecifik information
1 Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens skärm.

2 Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan 
leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.

3 Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-
anslutningsförfrågningar från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen när du inte använder den.

4 Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på 
olika enheter.

5 Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden 
skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller 
vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

6 Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, inklusive gratisobjekt, vilket kan 
medföra datakostnader.

7 Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer 
enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet 
tillhandahålls i befintligt skick.

8 Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har 
fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

9 Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

10 Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, 
förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

11 Viktigt! Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se bilden). Användning av 
inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör 
för användning av ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning.

12 Obs: Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra 
elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skalen på.

13 Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada 
både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

14 Viktigt! Ta inte ut minneskortet när det används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på 
kortet kan gå förlorade.

15 Anslut inte till produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till 
ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via 
ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

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

Produkt och säkerhetsinformation

Nättjänster och kostnader
Du kan endast använda enheten på WCDMA 900-, 2100- och GSM 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz-nät. Du behöver ett abonnemang 
med din tjänsteleverantör.
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Användning av vissa funktioner och nedladdning av innehåll kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. 
Du kanske måste prenumerera på vissa funktioner.

Nödsamtal
1. Kontrollera att enheten är påslagen.
2. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.

Du kan även behöva göra följande:

• Sätt i ett SIM-kort i enheten, om enheten har stöd för det.
• Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller 

begränsad grupp.
• Kontrollera att flygprofilen inte är aktiverad.
• Lås upp enhetsknapparna om de är låsta.

3. Tryck flera gånger på slutknappen tills startsidan visas.
4. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
5. Tryck på samtalsknappen.
6. Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du sätter på enheten första gången så blir du ombedd att skapa ett Nokia-konto. Tryck på samtalsknappen för att slå 
nödsamtal under installationen av kontot.

Viktigt! Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa 
nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte 
garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. 
Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
• Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
• Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket 

kan skada enheten.
• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
• Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
• Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.
• Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
• Håll enheten borta från magneter eller magnetfält.
• Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet 

eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Ta enheten till närmaste kvalificerade 
serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att 
undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller 
energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.nokia.com/recycle.
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Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska 
produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga 
hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om 
närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Om DRM (Digital Rights Management)
När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet 
och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga 
utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av foton, musik och annat innehåll.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda 
innehållet.

Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan 
skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll 
återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse 
av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av 
innehåll som inte är DRM-skyddat.

Information om batteri och laddare
Använd endast enheten med ett BL-4U laddningsbart originalbatteri.

Ladda enheten med AC-20 eller AC-18 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera. 

Laddare från andra tillverkare som följer IEC/EN 62684-standarden och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt kan vara 
kompatibla.

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Batteri- och laddarsäkerhet
Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att 
hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F) för bästa möjliga prestanda. Vid extrema temperaturer 
minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Det här kan skada 
batteriet eller andra objekt.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för 
återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska 
du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna 
med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i 
eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller 
inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande 
eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du 
fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda 
inte enheten under åskväder.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. 28

http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com/ecoprofile


Små barn
Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter
Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. trådlösa telefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade 
medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott 
skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter
För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15,3 
centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka 
på följande:

• alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
• inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
• hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
• stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
• följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel
Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det 
kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Skydda enheten från skadligt innehåll
Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

• Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller 
datorn.

• Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte 
Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.

• Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och 
tillräckligt skydd.

• Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast 
ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och 
användning.

• Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers 
webbplatser. Microsoft Mobile varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill 
veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation kan vara farlig och innebära att garantin 
för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. 
Förvara eller frakta inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten 
eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.
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Potentiellt explosiva miljöer
Stäng av enheten i potentiella explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka en explosion eller brand 
som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller vid platser med bränsle, kemiska fabriker eller 
pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är klart utmärkta. Detta är områden där du 
blir ombedd att stänga av din motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften 
innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med 
fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)
Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Se den tryckta användarhandboken för mer information om SAR eller gå till www.nokia.com/sar.

Supportmeddelanden
Du får anpassade SMS kostnadsfritt från Microsoft Mobile för att hjälpa dig få ut det mesta av din telefon och dina tjänster. 
Meddelandena innehåller tips, tricks och support.

Välj Meny > Inställn. > Nokiakonto > Nyhet. & erbjud. om du inte vill få meddelanden.

Ditt telefonnummer, telefonens serienummer och vissa identifierare för den mobila prenumerationen skickas till Microsoft 
Mobile när du använder telefonen första gången för att erbjuda dig tjänsterna som beskrivs ovan. Viss eller all information kan 
också skickas till Microsoft Mobile vid uppdatering av programvaran. Informationen kan användas enligt sekretesspolicyn, som 
är tillgänglig på www.nokia.com.

Copyright och annan information
ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten RM-840 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på 
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Microsoft Mobile kan, efter eget 
gottfinnande, ändra, korrigera eller avsluta någon av sina tjänster helt eller delvis. Kontakta återförsäljaren eller 
tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar 
och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden. 

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något 
slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet 
och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft 
Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga 
omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, 
oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan 
föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft 
Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående 
meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer 
enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet 
tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor och överföring av bilder och videor kan innebära överföring av större mängd data. 
Din tjänstleverantör kanske debiterar för dataöverföringen. Tillgången på specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera 
mellan olika regioner. Kontrollera detaljer samt tillgängliga språkalternativ med din lokala återförsäljare.
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FCC-MEDDELANDE

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får 
inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda 
till oönskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html för mer information. Alla ändringar eller modifieringar 
som inte uttryckligen godkänts av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. 
Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder 
och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov 
till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss 
installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga 
av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
• Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Tredje parts 
produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

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.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband 
med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för 
användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller 
underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt 
bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com.
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