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■ Inledning
Du kan använda Nokia 500 Autonavigeringsenheten för GPS-navigering 
i bilen eller när du befinner dig utomhus. Du kan också ringa samtal, visa 
foton, titta på videor och lyssna på musik.

Den här guiden innehåller en kortfattad beskrivning av hur du installerar 
och använder navigationsenheten. Innan du använder enheten läser du 
användarhandboken på DVD-skivan som följer med enheten noggrannt. 
Användarhandboken innehåller viktig information om säkerhet och 
skötsel.
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■ Knappar och delar

1. Lucka över uttag för extern GPS-antenn

2. På/av-knapp

3. Lucka över kontakt för stereoutgång

4. Indikatorlampa

5. Pekskärm

6. Volym ned

7. Meny-knapp

8. Volym upp

9. Minneskort med adapter

10.Minneskortsplats

11.Huvudströmbrytare

12.Mini-USB-port/laddarkontakt

13.Återställning
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■ Första användningstillfället
1. Du slår på enheten genom att skjuta huvudströmbrytaren åt höger.

I dagligt bruk bör du använda vänteläget i stället för att stänga av enheten. På 
så sätt startar enheten snabbare. Du går in i eller återgår från vänteläget 
genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren i ca 3 sekunder.

2. När du ombeds kalibrera skärmen pekar du kort med fingret på korshåren som 
visas. Upprepa det när korshåren flyttas på skärmen.

3. Du väljer språk genom att peka på önskat språk och . Språket används för 
displaytexter och talade navigeringsanvisningar.

4. Ange datum och tid (inklusive tidszon och sommartid) och peka på .

5. Läs och acceptera säkerhetsmeddelandet som visas och peka på högerpilen. 
Programmet Navigatör startar och kartvyn visas. Nu kan du börja använda 
enheten.

■ Konfigurera en Bluetooth-anslutning
1. Slå på navigeringsenheten och den kompatibla mobiltelefonen.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen. Användarhandboken till 
telefonen innehåller mer information.

3. På navigeringsenheten trycker du på menyknappen och pekar på Telefon.

4. När enheten ber dig börja ihopkopplingen från telefonen, ställer du in 
telefonen att söka efter Bluetooth-enheter och väljer navigeringsenheten 
(Nokia PND) från listan över hittade enheter på telefonen.

5. Ange lösenordet 0000 på telefonen för att para ihop och ansluta 
navigeringsenheten till telefonen. 

I vissa telefoner kan du behöva göra anslutningen separat efter hopkopplingen. 
Användarhandboken till telefonen innehåller mer information. 

6. När du blir tillfrågad om du vill hämta kontakterna från telefonen till 
navigeringsenheten pekar du på Ja om du vill använda kontakterna som finns 
sparade i telefonen med navigeringsenheten.
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■ Installera enheten i bilen

Fäst mobilhållaren på monteringsenheten med den medföljande skruven (1) och 
sätt fast den medföljande skyddsplattan. Sätt fast monteringsenheten på vindrutan 
genom att trycka låshandtaget försiktigt mot sugkoppen (2). Sätt in navigerings-
enheten i mobilhållaren (3) och tryck enheten bakåt så att de båda armarna på 
hållaren låser fast enheten (4). (Tryck på armarna för att ta loss enheten.) Justera 
den vertikala eller horisontella placeringen med skruvarna (5) och (6).

Om du vill ladda det inbyggda batteriet ansluter du den medföljande laddaren till 
mini-USB-porten på navigeringsenheten och sätter sedan i laddaren i 
12 V-cigarettändaruttaget i bilen.

Om du vill använda TMC-tjänsten (Traffic Message Channel) med 
navigeringsenheten, måste du hålla laddaren ansluten till enheten eftersom 
laddaren innehåller TMC-antennen.

■ Grundläggande funktioner

Pekskärm
Använd de flesta funktionerna i enheten genom att peka på skärmen med fingret.

Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en penna eller annat 
vasst föremål när du skriver på pekskärmen.
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Öppna program från kartan
När du slår på enheten visas kartskärmen. På den här skärmen visas kartvyn i 
programmet Navigatör. 

Om du vill visa eller dölja programmenyn trycker du på menyknappen. Om du vill 
öppna ett program från menyn pekar du på dess symbol. Enheten innehåller 
följande program: 

• Navigatör ( ) för GPS-navigering

• Telefon ( ) för att ringa och besvara samtal med mobiltelefonen som är 
ansluten till enheten

• Musik ( ) för att spela upp musik som är sparad på minneskortet

• Galleri ( ) för att visa foton och videoklipp på minneskortet

• Installation ( ) för att ändra inställningar och visa information om enheten

Om du vill gå tillbaka till Navigatör från andra program trycker du på 
menyknappen. 

Återgå till föregående fönster i valfritt program genom att peka på .

Om du vill justera volymen för det aktuella programmet trycker du på knappen 
volym upp (+) eller volym ned (-) eller håller den nedtryckt.

Statusindikatorerna i övre högra hörnet av kartan visar status för GPS-, 
Bluetooth- och TMC-anslutningarna och det inbyggda batteriets laddningsnivå.

■ Navigatör

Karta
När enheten har en GPS-anslutning visar Navigatör din aktuella position på en 
karta.

Spårningsläge
När du inte navigerar till ett mål är Navigatör i spårningsläge. I det läget visar 
kartan t.ex. din GPS-position och hur många GPS-satelliter som enheten är 
ansluten till.

Om du vill bläddra i kartan pekar du på kartan för att gå till bläddringsläge.

Navigeringsläge
När du navigerar till ett mål är Navigatör i navigeringsläge. I det läget visar kartan 
t.ex. rutten till destinationen, nästa gata (och avståndet till den), hastighet, 
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beräknad ankomsttid, avstånd till destinationen samt genomsnittshastighet (om 
funktionen är på).

Om du vill bläddra i kartan pekar du på kartan för att gå till bläddringsläge. Om du 
vill stoppa navigeringen pekar du på . Om du vill använda de funktioner som 
finns tillgängliga under navigeringen pekar du på .

Bläddringsläge
I bläddringsläge är nedre delen av skärmen orange och norr är alltid uppåt på 
skärmen.

Om du vill välja en plats zoomar du in eller ut på kartan om det behövs och flyttar 
kartan med fingret tills markören pekar på rätt plats. Peka på  och det önskade 
alternativet.

Om du vill återgå till spårningsläget eller navigeringsskärmen pekar du på .

Sök efter och navigera till en destination
Du kan söka efter en destination, t.ex. för att navigera till den, visa den på kartan 
eller spara den för senare användning. Återgå till föregående fönster genom att 
peka på .

Om du vill navigera till en destination trycker du på menyknappen och pekar på 
Navigatör > Destination och något av följande:

• Adress – du kan ange destinationens adress. Se “Navigera till en adress”, på 
sidan 8.

• Sök intressant plats – du kan söka efter önskad intressant plats. Se “Navigera 
till en intressant plats”, på sidan 8.

Du kan också navigera till en plats du besökt nyligen (Senaste), en tidigare sparad 
plats (Favoriter) eller en adress som sparats med ett namn i telefonboken om den 
innehåller adresser (Kontakter). 
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När du har ställt in destinationen pekar du på  och Navigera. Enheten beräknar 
rutten till destinationen och går in i navigeringsläge.

Navigera till en adress
Om du vill söka efter en adress du vill navigera till trycker du på menyknappen och 
pekar på Navigatör > Destination > Adress. Om du vill välja land, ort (eller 
postnummer), gata och gatunummer (valfritt) pekar du på fälten i tur och ordning 
och matar in uppgifterna med knappsatsen som visas.

Ange tecken tills du har begränsat sökningen till bara ett resultat. Du kan också 
peka på  och önskad adress på listan. Bläddra genom listan med upp- eller 
nedpilen.

När du har hittat adressen pekar du på  på skärmen Hitta adress och sedan på 
önskat alternativ. Du kan navigera till adressen, lägga till den till en rutt (Via), 
spara den som bokmärke eller visa den på kartan.

Navigera till en intressant plats
Du kan söka efter en intressant plats nära den önskade platsen.

Om du vill navigera till en intressant plats trycker du på menyknappen och pekar 
på Navigatör > Destination > Sök intressant plats. Startpunkten för sökningen 
(vanligen den aktuella positionen) visas överst på skärmen. Om du vill ändra 
startpunkten pekar du på Var? och sedan på Adress för att ange adressen, 
Favoriter för att välja en tidigare sparad adress eller GPS-position för att ange den 
aktuella positionen som startpunkt.

Peka på kategorin och underkategorin för den intressanta platsen. Du kan också 
peka på , ange namnet på den intressanta platsen och peka på .

En lista över hittade intressanta platser visas. Listan sorteras efter avstånd från 
startpunkten. Peka på den önskade intressanta platsen och det alternativ du vill 
använda.

Planera en rutt
Du kan planera rutten i förväg även utan GPS-anslutning.

Om du vill planera en rutt trycker du på menyknappen och pekar på Navigatör > 
Destination. Välj startpunkt för rutten på samma sätt som en destination och lägg 
till den i rutten (Via). När du pekar på Via visas Destinationslista. Om du vill lägga 
till en vägpunkt i rutten pekar du på + och väljer platsen på samma sätt som en 
destination. Om du vill ta bort ett delmål från resan pekar du på delmålet i listan 
och .
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När du har ställt in rutten pekar du på  och Visa rutt. Efter att rutten har 
beräknats visas en ruttsammanfattning. Om du vill visa en detaljerad väglista 
pekar du på högerpilen. Peka på högerpilen igen om du vill visa vägpunkterna på 
kartan. Om du vill gå till föregående eller nästa vägpunkt pekar du på pilen till 
vänster eller höger om vägpunktens namn. Återgå till föregående fönster genom 
att peka på vänsterpilen.

Navigeringsinställningar
Tryck på menyknappen och peka på Navigatör > Inställningar och något av följande:

• Allmänna inställningar – du kan t.ex. välja en röst för navigeringsanvisningar 
(VoiceSkin), enheter för avstånd och hur enheten reagerar på TMC-
meddelanden (Automatisk, Manuell eller Av).

Du kan också ställa in enheten så att den visar trafiksäkerhetskameror längs 
rutten när du navigerar, om funktionen är aktiverad på din enhet. I vissa länder 
är det förbjudet eller reglerat att använda platsdata för 
trafiksäkerhetskameror. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av 
användningen av, sådana data.

• Kartinställningar – du kan t.ex. välja 2D- eller 3D-vy eller växla mellan natt- 
och daglägena.

• Guidning – du kan t.ex. välja önskat transportmedel och göra ruttinställningar, 
t.ex. att tillåta eller undvika motorvägar.

■ Samtalshantering
Om du vill ansluta enheten till telefonen med trådlös Bluetooth-teknik trycker du 
på menyknappen och pekar på Telefon > .

Ringa en sparad kontakt
Om du vill ringa en kontakt som du har hämtat från din mobiltelefon trycker du på 
menyknappen och pekar på Telefon > Kontakter.

Ange det önskade namnet med knappsatsen som visas. Peka på  eller på 
namnlistan. Om du vill visa telefonnumren som är sparade med ett namn pekar du 
på namnet. Ring upp ett telefonnummer genom att peka på det.

Om du vill ändra hur kontakter sorteras eller hämta kontakter från den anslutna 
mobiltelefonen, trycker du på menyknappen och pekar på Telefon > 
Inställningar > Sortera kontakter eller Hämta kontakter.
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Andra samtalsmetoder
Om du vill ringa ett samtal kan du också använda andra uppringningsmetoder. 
Tryck på menyknappen, peka på Telefon och fortsätt på något av följande sätt:

• Om du vill ange telefonnumret pekar du på Knappsats och knappar in numret. 
Peka sedan på  för att ringa upp. Om du vill avsluta samtalet pekar du på 

.

• Om du vill ringa upp det senast slagna numret pekar du på Knappsats >  
eller på Samtalslogg > Ring igen.

• Om telefonen har stöd för röstuppringning med navigeringsenheten pekar du 
på Röstsamtal för att ringa upp ett telefonnummer som finns sparat i 
telefonen med röstuppringning.

• Om du vill ringa ett telefonnummer med snabbuppringing pekar du på 
Favoriter för att komma åt snabbuppringningslistan. Om du vill ringa upp pekar 
du på kontakten. Om du vill tilldela en ny kontakt pekar du på <tilldela>. Ändra 
en kontakt genom att peka på .

Besvara ett samtal
Ta emot ett inkommande samtal genom att peka på . Om du vill avvisa 
samtalet pekar du på .

Om du vill visa kartan och minimera skärmen för alternativ under pågående 
samtal trycker du på menyknappen.  visas i skärmens övre högra hörn. Öppna 
skärmen för alternativ under pågående samtal genom att peka på .

■ Musikspelare och FM-sändare
Om du vill spela låtar som du har sparat på minneskortet trycker du på 
menyknappen och pekar på Musik.

Om du vill spela upp en låt pekar du på , önskad mapp och låt och sedan .

Enheten har en FM-sändare som gör att du kan lyssna på musik från programmet 
Musik via ett FM-bilradiosystem. Du kan också använda FM-sändaren för 
telefonsamtal. Peka på  för att aktivera sändaren och välj önskad frekvens. Välj 
samma frekvens på bilradion.
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