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SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele b
for at få yderligere oplysninger.

TÆND TELEFONEN SIKKERT
Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor br
forårsage forstyrrelser eller være farlig.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST
Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det fø
kørsel skal være trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSER
Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforh

SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER
Respekter alle restriktioner. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.

SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER
Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.

SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER
Anvend ikke mobiltelefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke mobiltelefonen i nærhede
kemikalier.

SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER
Respekter alle restriktioner. Anvend ikke mobiltelefonen, når sprængning pågår.

BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE
Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unød
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SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK
Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

UDVIDELSER OG BATTERIER
Brug kun udvidelser og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompati

VANDTÆTHED
Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør.

SIKKERHEDSKOPIER
Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der 
telefonen.

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR
Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke prod
kompatible.

NØDOPKALD
Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på  det nødvend
at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på 
ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden
Den trådløse enhed, der beskrives i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900- og GSM1800-n
tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og retti

Når du tager og anvender billeder, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres priv

Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. T
enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.
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■ Netværkstjenester
For at kunne bruge enheden skal du have oprettet tjenesten hos en mobiltjenesteudbyder. Mange af funk
er afhængige af funktionerne i det trådløse netværk for at kunne fungere. Disse netværkstjenester er mås
på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjen
muligvis have yderligere oplysninger fra tjenesteudbyderen for at kunne benytte dem samt oplysninger o
gælder. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netv
kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Tjenesteudbyderen kan have anmodet om, at bestemte funktioner deaktiveres eller ikke aktiveres for enh
tilfældet, vil du ikke kunne se dem i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denn
indeholde ændringer i menuers navne, rækkefølgen i menuen og ikonerne. Kontakt tjenesteudbyderen, h
yderligere oplysninger.

Enheden understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktio
f.eks. SMS-beskeder, multimediebeskeder og hentning af indhold og programmer, kræver netværksunder
teknologier.
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Generelle oplysninger

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode
Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den har 5 til 10 cifre
forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted en
kan finde yderligere oplysninger om udskiftning af koden og om at indstille enheden til at anm
under Sikkerhedsindstillinger, 48. 

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere i
koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN- og PIN2-koder 
• PIN-koden (Personal Identification Number), som leveres sammen med SIM-kortet, er med

SIM-kortet mod uautoriseret brug. De har 4 til 8 cifre. Se Sikkerhedsindstillinger, 48.

• PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funk
opkaldstællere. 

• Modul-PIN-koden er påkrævet for at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet på S
Se Sikkerhedsmodul, 62.

• PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur, 63.

PUK- og PUK2-koder
PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en spærret PIN-kode skal ændres. PU
påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. De har 8 cifre.
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Spærringsadgangskode 
Spærringsadgangskoden er påkrævet ved brug af Opkaldsspærring. Se Sikkerhedsindstillinger
4 cifre.

Hvis koderne eller adgangskoderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tj

■ Hentning af indhold og programmer (netværkstjeneste)
Du kan hente nyt indhold (f.eks. billeder) og programmer til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke
ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til s
indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

■ Kundesupport fra Nokia på internettet
Besøg < www.nokia.com/support> eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version 
yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.
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1. Kom godt i gang

■ Isætning af SIM-kortet og batteriet
Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-
kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Enhede
opbevares og anvendes med coveret på.

Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden cov
at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Enheden skal altid opbevares og
coveret på.

1. Sådan tager du bagcoveret af telefonen: 

Tryk og skub bagcoveret ned mod bunden af telefonen, og tag derefter coveret af 
telefonen.

2. Fjern batteriet ved at løfte det ud som vist. 
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3. Løft forsigtigt SIM-kortholderen fra telefonens fingergreb, og åbn klappens 
cover.

4. Indsæt SIM-kortet, så det afskårne hjørne er på den højre side, og de gyldne 
kontakter vender nedad. Luk SIM-kortholderen, og tryk på den, så den klikker på 
plads. 

5.  Sæt batteriet i batteriholderen.

6. Ret bagcoveret ind med bagsiden af telefonen, og skub det opad. Skub 
bagcoveret op øverst på telefonen, så det klikker på plads. 

■ Opladning af batteriet
Advarsel! Brug kun batterier, opladere og udvidelser, der er godkendt af Nokia til brug med den
Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bo
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Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed skal have
ACP-12. Denne enhed skal bruges sammen med et BL-5C-batteri.

1. Kobl opladeren til en stikkontakt. Hvis batteriet er helt afladet, varer det muligvis et par m
opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

2. Kobl ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. 

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendte ekstraudstyr. Når du 
fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen
Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller 
telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede.

Hvis enheden anmoder om en PIN- eller sikkerhedskode, skal du indtaste den kode, der fulgte
med SIM-kortet (vises som *****), og vælge OK.

Se også Adgangskoder, 12.
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■ Normal betjeningsposition
Enheden har en indvendig antenne.

Bemærk! Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når 
enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforh
kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af 
antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.
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2. Telefonen

■ Taster og stik
Advarsel! Enhedens 4-vejs navigeringstast kan indeholde nikkel. Den er ikke beregnet til at kom
kontakt med huden. Hvis huden kommer i langvarig kontakt med nikkel, kan det medføre nikke

• Tænd/sluk-tast (1)

• Ørestykke (2)

• Højttaler (3)

• Venstre, højre og midterste valgtaster (4)

• 4-vejs navigeringstast (5)

• Opkaldstasten (6) ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. 
I standbytilstand bruges den til at få vist en liste over de seneste udgående 
numre.

• Afslutningstasten (7) afslutter et aktivt opkald eller lukker en vilkårlig 
funktion

• Taltasterne 0-9 bruges til at indtaste tal og tegn.
* og # anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

• Opladerstik (9)

• Stik i bunden (10)

• Headsetstik (11)

• Hul til håndledsrem (12)
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Bemærk! Undlad at røre ved dette stik, da det er følsomt over for 
elektrostatisk afladning.

■ Standbytilstand
Når telefonen er klar til brug, og før du indtaster nogen tegn, er telefonen i standbytilstand. F
oplysninger vises på skærmen:

• Netværksnavnet eller operatørlogoet (1)

• Det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering (2)

• Batteriets opladningsniveau (3)

• Den venstre valgtast (4) i standbytilstand er Gå til

Vælg Gå til for at få vist funktionerne på listen over personlige genveje. Vælg Valg > 
Valgmuligheder for at få vist listen over de tilgængelige funktioner, du kan tilføje på 
listen over valgmuligheder. Rul til den ønskede funktion, og vælg Markér for at føje den til
kan fjerne en funktion fra listen ved at vælge Fj. mark.. Hvis du vil omarrangere funktione
genvejslisten, skal du vælge funktionen Organiser > Flyt og derefter vælge placeringen. 

• Menu (5)

• Navne (6) 

Baggrund
Du kan få vist et baggrundsbillede – en baggrund – når telefonen er i standbytilstand. 
Se Skærmindstillinger, 43.
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Pauseskærm
Du kan indstille telefonen til at vise en pauseskærm, når telefonen er i standbytilstand. 
Se Skærmindstillinger, 43.

Strømbesparelse
For at spare strøm aktiveres der en visning med et digitalt ur på skærmen, når ingen af 
telefonens funktioner har været brugt i et bestemt stykke tid. Hvis du ikke har indstillet uret, 
vises 00:00. Se Skærmindstillinger, 43.

Vigtige ikoner
Du har modtaget en eller flere SMS-, billed- eller MMS-beskeder. Se Læsning og besv
beskeder, 30 eller Læsning og besvarelse af en MMS-besked, 33.

Telefonen har registreret et ubesvaret opkald. Se Opkaldsinfo, 37.

Tastaturet er låst. Se Tastaturlås (tastelås), 21.

Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked, når Ringesig
besked er indstillet til Fra. Se Toneindstillinger, 42.

Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm, 52.

Når GPRS-forbindelsestilstanden Altid online er valgt, og GPRS-tjenesten er tilgænge
øverst til venstre på skærmen. Se GPRS-forbindelse, 46.

Når GPRS-forbindelsen er oprettet, vises ikonet øverst til venstre på skærmen. Se GPR
og Sådan bruger du browseren på tjenestesider, 57.

GPRS-forbindelsen afbrydes (i venteposition). 

Højttaleren er aktiveret. Se Funktioner under et opkald (netværkstjeneste), 24.
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■ Tastaturlås (tastelås)
Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse.

Vælg Menu > *, inden der går 1,5 sekunder for at aktivere eller deaktivere tastaturet. Du kan b
mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Du kan betjene enheden på no
opkald. Når du afslutter eller afviser opkaldet, forbliver tastaturet låst. Hvis du vil have oplysn
Automatisk tastaturlås, skal du se Telefonindstillinger, 45.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkode
hukommelse. 

■ Udskiftning af cover
Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles
fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Enhed
opbevares og anvendes med coveret på.

1. Fjern bagcoveret. Se trin 1 i Isætning af SIM-kortet og batteriet, 14.

2. Løft det øverste cover ved hjælp af fingergrebet.

3. Tag forsigtigt frontcoveret af. 
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4. Fjern tastaturet fra frontcoveret, og sæt det ind i det nye frontcover. 

5. Ret det øverste af frontcoveret ind i forhold til det øverste af telefonen, og tryk på 
frontcoveret for at klikke det på plads. 

6. Sæt bagcoveret på igen. 
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3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald
1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert teg

det ved at trykke på Slet.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på * for at angive det in
præfiks og derefter indtaste landekoden, områdekoden og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.

3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om at søge efter et navn eller et telefonnummer, som 
Kontakter, skal du se Søgning efter en kontakt, 38. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke
opkaldstasten.

Opkald til det sidste nummer, du har ringet til
Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen over de numre, du s
til. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummer

Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste)
Tryk på 1, og hold den nede i standbytilstand, eller tryk på 1 og opkaldstasten.

Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og vælge OK. 
Talebeskeder (netværkstjeneste), 34.
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Hurtigkald til et telefonnummer
Tildel et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne fra 2 til 9, se Hurtigkald, 41. Du kan fore
nummeret på en af følgende måder:

• Vælg den ønskede hurtigkaldstast, og vælg derefter opkaldstasten.

• Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der 
Opkaldsindstillinger, 44.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald
Tryk på opkaldstasten for at besvare et indgående opkald, og tryk på afslutningstasten for at 

Tryk på afslutningstasten for at afvise et indgående opkald. Hvis du trykker på Lydløs, er det k
der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.

Banke på (netværkstjeneste)
Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det fø
sættes i venteposition. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald. Hvis du vil a
funktionen Banke på, skal du se Opkaldsindstillinger, 44.

■ Funktioner under et opkald (netværkstjeneste)
Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om
fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særde
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4. Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning.

Når du skriver tekst, angives intelligent tekstindtastning med  og traditionel tekstindta
øverst til venstre på skærmen. Det angives af ,  eller , om du skriver med st
bogstaver. Du kan ændre små og store bogstaver ved at trykke på #. Taltilstanden angives ved
og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på # og holde den nede.

■ Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning
Tryk på Valg > Ordbog, når du skriver tekst.

Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere intelligent tekstindtastn
tekstindtastning er kun tilgængelig for de sprog, der vises på listen.

Tryk på Valg > Ordbog fra, når du skriver tekst.

■ Brug af intelligent tekstindtastning
Det er muligt at indtaste et hvilket som helst bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Intellig
tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i.

1. Tryk én gang på tasten for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.

Eksempel: Hvis du vil skrive Nokia, når den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på 6, 6

Se Tip til skrivning af tekst, 26 for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skriver teks

2. Når du er færdig med ordet, og det er korrekt, skal du trykke på 0 for at bekræfte ordet og 
mellemrum. Du kan også flytte markøren ved at trykke på navigeringstasterne.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på * gentagne gange eller vælge Valg > Mulighed
ønskede ord vises, skal du bekræfte det.
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Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ordet ikke findes i ordbogen. Hvis du vil 
ordbogen, skal du vælge Stav, indtaste ordet (med traditionel tekstindtastning) og vælge G
ordbogen er fyldt op, vil det nye ord erstatte det ældste ord, der blev tilføjet.

3. Skriv det næste ord.

Skrivning af sammensatte ord
Indtast den første del af ordet, og tryk på højre navigeringstast. Skriv derefter den sidste del a

■ Traditionel tekstindtastning
Tryk på en taltast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. Ikke alle tilgængelige tegn, s
en taltast, er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog, se 
Telefonindstillinger, 45.

Hvis det næste ønskede bogstav findes på den samme tast, skal du vente, indtil markøren vise
indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specielle tegn er tilgængelige under tasten *.

■ Tip til skrivning af tekst
Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

• Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum.

• Du kan flytte markøren ved at trykke på navigeringstasterne.

• Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde d
taltast nede.

• Tryk på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold Slet nede for at fo
sletning af de pågældende tegn. Hvis du vil slette alle tegnene med det samme, skal du væ
tekst.
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• Hvis du hurtigt vil slå intelligent tekstindtastning til eller fra, mens du skriver tekst, skal du
holde Valg nede.

• Du kan indsætte et ord, mens du bruger intelligent tekstindtastning, ved at vælge Valg > I
ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, Gem. Ordet føjes også til ordbogen.

• Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionel tekstindtastning, skal du tryk
du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på * og holde den nede eller vælge Va
symbol. Vælg tegnet og Anvend.

• Hvis du vil indsætte en smiley, når du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke to
når du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på og holde * nede og trykke på *
Valg > Indsæt smiley. Vælg en smiley, og tryk på Anvend.

Du har følgende valgmuligheder, når du skriver SMS-beskeder:

• Du kan indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, ved at vælge Valg > Indsæt num
telefonnummeret, eller søg efter det i Kontakter, og tryk på OK.

• Hvis du vil indsætte et navn, skal du vælge Kontakter > Valg >Indsæt kontakt. Du kan inds
telefonnummer eller et tekstelement, der er knyttet til navnet, ved at vælge Valg > Vis det
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5. Menufunktioner

Enheden er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

■ Adgang til en menufunktion
1. Du kan åbne menuen ved at vælge Menu.

2. Brug navigeringstasterne til at rulle gennem menuen. Se Menuvisning i Skærmindstillinge
skifte menuvisning.

3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. Opka

4. Vælg Tilbage for at vende tilbage til det forrige menuniveau og Afslut for at afslutte menu

■ Beskeder
Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyder

Hvis du vil vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af beskeder, skal du vælge Menu > 
Beskeder > Beskedindstilling. > Andre indstillinger > Skriftstørrelse.

Bemærk! Når der sendes beskeder, kan »Beskeden er sendt« fremkomme i displayet på din enhe
beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. 
beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger o

SMS-beskeder
Ved hjælp af SMS-beskedtjenesten kan enheden sende og modtage beskeder, der består af fle
SMS-beskeder (netværkstjeneste). Faktureringen kan være baseret på det antal almindelige b
kræves til en besked, som består af flere dele. 

Inden du kan sende en besked, skal du gemme nogle beskedindstillinger. Se Indstillinger for S
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Du kan også sende og modtage SMS-beskeder, der indeholder billeder. En billedbesked kan be

Bemærk! Kun enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Skrivning og afsendelse af beskeder
Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over den normale grænse på 160 tegn. 
overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere beskeder. Antallet af tilgængel
aktuelle delnummer af en besked i flere dele vises øverst til højre på skærmen, f.eks. 120/2. Be
bruges specialtegn (Unicode), bruges der mere plads.

1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked >SMS-besked.

2. Indtast en besked. Se Indtastning af tekst, 25. Hvis du vil indsætte tekstskabeloner eller et
beskeden, kan du se Skabeloner, 31. 

3. Du kan sende beskeden ved at vælge Send

De beskeder, du sender, gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indstillingen Gem sendte
angivet til Ja. Se Indstillinger for SMS-beskeder, 35. 

4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller find telefonnummeret i Kontakter. Vælg OK fo
beskeden.

Valgmuligheder ved afsendelse af en besked
Når du har skrevet en besked, skal du vælge Valg > Sendevalg. Med Send til flere kan du sende
modtagere. Med Sendeprofil kan du bruge en foruddefineret beskedprofil til at sende besked
definere en beskedprofil, kan du se Indstillinger for SMS-beskeder, 35.

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder, som overskrider tegngrænsen for en enkelt besked. L
sendes som en serie med to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen opkræver muligvis et gebyr for hver e
som indeholder accenttegn eller andre symboler, og tegn fra visse sprog, f.eks. kinesisk, optager mere pla
begrænser det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. 
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Læsning og besvarelse af beskeder
Når du modtager en besked, vises ikonet  og antallet af nye beskeder efterfulgt af  beskede

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Du er nødt til at slett
gamle beskeder, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Vælg Vis for at få vist den nye besked, eller vælg Afslut for at se den på et senere tidspunk

Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En SMS-besked, der
angives af .

2. Mens du læser en besked, skal du vælge Valg og vælge en valgmulighed, f.eks. at slette, vi
redigere beskeden, omdøbe den besked, du læser, eller flytte den til en anden mappe. 

Kopiér til kalender – for at kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som
påmindelsesnote for den aktuelle dag. 

Beskeddetaljer – for, om muligt, at få vist afsenderens navn og telefonnummer, den anven
samt modtagelsesdato og -tidspunkt. 

Brug detalje – for at hente numre, e-mail-adresser og webstedsadresser fra den aktuelle b

Når du læser en billedbesked, skal du vælge Gem billede, hvis du vil gemme billedet i mapp

3. Vælg Besvar og beskedtypen for at besvare en besked.

Når du besvarer en SMS-e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og e
kan du skrive et svar på beskeden.

4. Du kan sende beskeden ved at vælge Send > OK.

Indbakke og sendte beskeder 
Telefonen gemmer de indgående SMS- og MMS-beskeder i mappen Indbakke. De SMS-beske
gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indstillingen Gem sendte beskederer angivet til Ja. S
SMS-beskeder, 35.
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Skabeloner
Telefonen indeholder tekstskabeloner, der angives med , samt billedskabeloner, der angiv

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du vælge Menu > Beskeder > Gemte be
beskeder > Skabeloner.

• Hvis du vil indsætte en tekstskabelon i beskeden, skal du vælge Valg > Brug skabelon og v
skabelon, du vil indsætte.

• Hvis du vil indsætte et billede i SMS-beskeden, skal du vælge Valg > Indsæt billede, vælge
Indsæt. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Du kan se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden, ved at vælge Valg > Vis.

Gemte beskeder og Mine mapper
Hvis du vil organisere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen Gemte besk
nye mapper til beskederne. Mens du læser en besked, kan du vælge Valg. 

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du vælge Menu > Beskeder > Gemte beskeder > S
Mine mapper. Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle til mappen og vælge Valg > Slet mapp

Multimediebeskeder (MMS) (netværkstjeneste)
Bemærk! Kun enheder, som har kompatible funktioner, kan modtage og vise MMS-beskeder. E
kan variere afhængigt af modtagerenheden.

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider de
kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd og et billede. Enheden understøtter MMS-beskeder 
på op til 100 KB. Hvis beskeden indeholder et billede, nedskalerer enheden det, så det passer t

Du kan ikke modtage en MMS-besked, hvis der er et opkald i gang, eller du spiller et spil eller 
Java-program. Da leveringen af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig a
det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.
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Skrivning og afsendelse af en MMS-besked
Se Indstillinger for MMS-beskeder, 36, hvis du vil definere indstillinger for MMS-beskeder. Ko
netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed 
abonnement på MMS-tjenesten.

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan 
redigeres, overføres eller videresendes.

1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > MMS-besked

2. Indtast en besked. Se Indtastning af tekst, 25.

• Hvis du vil indsætte en fil i beskeden, skal du vælge Valg > Indsæt og derefter vælge de
indstilling. 

• Enheden understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder, som indeholder fle
vil indsætte en side i beskeden, skal du vælge Valg > Indsæt > Side. Hver side kan indeh
billede.

Hvis beskeden indeholder flere sider, kan du åbne den ønskede side ved at vælge Valg >
Næste side eller Liste over sider. Hvis du vil angive tidsintervallet mellem siderne, skal d
Sidevisningstid. 

3. Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge Send > Telefonnummer, Send til e-mail eller Sen

4. Indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller find det under Kontakter. 

Når MMS-beskeden bliver sendt, vises , hvorefter du kan bruge enhedens øvrige funkt
sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger enheden at sende beskeden igen 
det ikke lykkes, bliver beskeden i mappen Udbakke, og du kan forsøge at sende den igen se

De beskeder, du sender, gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indstillingen Gem sendte
angivet til Ja. Se Indstillinger for MMS-beskeder, 36. MMS-beskeder angives med .
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Læsning og besvarelse af en MMS-besked
Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadeli
anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. 

Når enheden modtager en MMS-besked, vises . Når beskeden er modtaget, vises  og M
modtaget.
En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

1. Vælg Vis for at få vist beskeden, eller vælg Afslut for at se den på et senere tidspunkt.

Hvis du har mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En ulæst MMS-besked ang

2. Den midterste tasts funktion ændres afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskede
tidspunkt.

Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved a

Du kan zoome ind på et billede ved at vælge Zoom. Du kan få vist et visitkort eller en kalen
åbne et temaobjekt ved at vælge Åbn.

3. Du kan svare på beskeden ved at vælge Valg > Besvar > SMS-besked, MMS-besked eller L
svarbeskeden, og vælg Send.

Vælg Valg for at få adgang til de tilgængelige valgmuligheder.

Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder
Telefonen gemmer de modtagne MMS-beskeder i mappen Indbakke. De MMS-beskeder, der e
blevet sendt, flyttes til mappen Udbakke. De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan gem
Gemte beskeder. De MMS-beskeder, du sender, gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indst
sendte beskeder er angivet til Ja. Se Indstillinger for MMS-beskeder, 36.

Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld
Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen til beskederne er fuld, blinker 
hukom. er fuld. Se ventende besked vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge Vis. 
beskeden ved at vælge Valg > Gem besked og slette gamle beskeder ved først at vælge den ga
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skal slettes. Du kan afvise den ventende besked ved at vælge Afslut and Ja. Hvis du vælger Ne
beskeden.

Lynbeskeder (netværkstjeneste)
Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme.

Skrivning af en lynbesked
Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked. Skriv beskeden. En lynbeskeds maksimal
70 tegn. Hvis du vil indsætte blinkende tekst i beskeden, skal du vælge Indsæt blinktegn på lis
valgmuligheder for at angive en markør. Teksten bag markøren blinker, indtil der indsættes en

Bemærk! Kun enheder med kompatible lynbeskedfunktioner kan modtage og vise blinkende lyn

Modtagelse af en lynbesked
En modtaget lynbesked gemmes ikke automatisk. Hvis du vil læse beskeden, skal du vælge Læ
Brug detalje for at hente telefonnumre, e-mail-adresser og webstedsadresser fra den aktuelle
vil gemme beskeden, skal du vælge Gem og vælge den mappe, som du vil gemme beskeden i.

Talebeskeder (netværkstjeneste)
Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement p
yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren ved at kontakte tjenesteudb

Vælg Menu > Beskeder > Talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge Aflyt
kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge Nummer til tele

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver ikonet  nye talebeskeder. Vælg Aflyt
nummeret på telefonsvareren.

Tip! Hvis du trykker på og holder 1 nede, ringes der op til telefonsvareren, hvis numme
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Infobeskeder (netværkstjeneste)
Med netværkstjenesten Infobeskeder vil du muligvis kunne modtage beskeder om forskellige 
tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tjenestekommandoer
Vælg Menu > Beskeder > Rediger kommand.. Du kan indtaste og sende tjenesteanmodninger
USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til t

Sletning af alle beskeder fra en mappe
Du kan slette alle beskeder fra en mappe ved at vælge Menu > Beskeder > Slet beskeder. Vælg
du vil slette beskederne fra, og vælg OK for at bekræfte handlingen.

Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette disse.

Beskedindstillinger
Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskeder sendes, modtages og vises.

Indstillinger for SMS-beskeder
Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstilling. > SMS-beskeder. Vælg Sendeprofil. SIM-kortet u
end ét beskedprofilsæt. Vælg det sæt, du vil ændre. Hver profil har følgende indstillinger: Num
beskedcentral (leveres af tjenesteudbyderen), Beskeder sendes som, Beskeden afventer i, 
Standardmodtagernummer, Leveringsrapporter, Brug pakkedata, Svar via samme central (net
Omdøb sendeprofil (ikke tilgængelig for standardprofilen).

Vælg Gem sendte beskeder > Ja for at indstille telefonen til at gemme sendte beskeder i mapp
beskeder. Hvis du vælger Nej, gemmes de sendte beskeder ikke.

Vælg Automatisk genafsendelse > Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere afsendelse af be
beskederne ikke kunne sendes.
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Indstillinger for MMS-beskeder
Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstilling. > MMS-beskeder Definer indstillingerne for valg

• Gem sendte beskeder. Vælg Ja for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskede
Sendte beskeder. Hvis du vælger Nej, gemmes de sendte beskeder ikke.

• Leveringsrapporter indstiller netværket til at sende transmissionsrapporter om dine beske
(netværkstjeneste).

• Nedskaler billede definerer billedstørrelsen, når du indsætter billedet i en MMS-besked.

• Standardsidevisningstid definerer standardtiden for siderne i MMS-beskeder.

• Tillad modtagelse af MMS-beskeder. Vælg Nej, Ja eller I hjemmenetværk for at bruge MMS
Tillad modtagelse af MMS-beskeder er indstillet til Ja eller I hjemmenetværk, er det mulig
eller tjenesteudbyderen kræver et beløb for hver besked, du modtager. Standardindstilling
af MMS-beskeder er normalt aktiveret.

• Indgående MMS-beskeder. Vælg Hent, hvis du automatisk vil tillade, at der kan modtages
Hent manuelt, hvis du vil tillade, at der kun kan modtages MMS-beskeder, efter at du er b
det, eller vælg Afvis, hvis du vil forhindre telefonen i at kunne modtage MMS-beskeder. 

• Konfigurationsindstillinger. Vælg Konfiguration, og vælg standardtjenesteudbyderen til h
beskeder. Vælg Konto for at se de konti, der leveres af tjenesteudbyderen. Hvis der vises m
skal du vælge den, du ønsker at se. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigura
tjenesteudbyderen. Du kan finde yderligere oplysninger om at indtaste indstillingerne man
Konfigurationsindstillinger, 47.

• Tillad reklamer for at vælge, om du vil tillade modtagelse af beskeder, der er defineret som
indstilling vises ikke, hvis Tillad modtagelse af MMS-beskeder er indstillet til Nej.

Generelle indstillinger
Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstilling. > Andre indstillinger > Skriftstørrelse for at vælg
til læsning og skrivning af beskeder.
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■ Opkaldsinfo
Telefonen registrerer telefonnumrene til ubesvarede, indgående og udgående opkald samt 
den omtrentlige varighed af dine opkald. (netværkstjeneste)

Enheden registrerer kun dette, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er 
tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du vælger Valg i menuen Ubesvarede opkald, Indgående opkald og Udgående opkald, kan
klokkeslæt for et opkald, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i 
sende en besked til nummeret. Vælg Ryd seneste opkaldslister for at slette listen over seneste

Lister over seneste opkald
Vælg Menu > Opkaldsinfo og den relevante liste.

Ubesvarede opkald viser listen over de telefonnumre, fra hvilke der er forsøgt at ringe til dig (n
Nummeret foran navnet eller telefonnummeret angiver det antal gange, personen har ringet 

Tip! Når der vises en note om ubesvarede opkald, skal du vælge Liste for at få adgang 
telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på opkaldstasten.

Indgående opkald viser listen over de opkald, du senest har besvaret eller afvist (netværkstjen

Udgående opkald viser listen over de senest foretagede opkald.

Tip! Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen over udg
til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummer

Ryd seneste opkaldslister sletter listen over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette alle telef
kun de numre, der findes på en bestemt liste. Du kan ikke fortryde denne handling.

Tællere og timere
Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere a
netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.
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Vælg Menu > Opkaldsinfo og Opkaldsvarighed, Tæller for pakkedata eller Timer for pakkedata
få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

Positionsoplysninger (netværkstjeneste)
Nogle netværk tillader positionsforespørgsler. Positionering giver dig mulighed for at se de m
positionsforespørgsler fra netværksoperatøren. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudb
vil oprette abonnement og indvillige i at angive områdeoplysninger.

Vælg Menu > Opkaldsinfo > Positionering:

Vælg Positionslog, hvis du vil have vist en liste over modtagne positionsforespørgsler. 

■ Kontakter
Du kan gemme navne og telefonnumre (Kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-
kortets hukommelse.

Telefonens hukommelse kan gemme kontakter med numre og tekstelementer. 

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .

Søgning efter en kontakt
Vælg Menu > Kontakter > Navne > Valg > Søg. Rul ned gennem listen over kontakter, eller in
bogstav i det navn, du søger efter.

Lagring af navne og telefonnumre
Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg Menu > Kontakter > Navne > Va
kontakt. Indtast navnet og telefonnummeret.
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Tilføjelse af flere detaljer til navne
I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte
under hvert navn.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, og det har e
om nummertypeindikatoren. Når du vælger et navn, bruges standardnummeret, medmindre d
nummer.

1. Kontrollér, at den anvendte hukommelse enten er Telefon eller Telefon og SIM. 

2. Rul ned til det navn, du vil tilføje et nyt nummer eller tekstelement til, og vælg Detaljer > 
detalje.

3. Hvis du vil tilføje et nummer, skal du vælge Nummer og en af følgende nummertyper.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge Valg > Skift typ
det valgte nummer som standardnummer ved at vælge Standardnummer.

Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype fra E-mail-adresse, Webadresse,
Note.

4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og vælg OK.

5. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge Tilbage > Afslut.

Kopiering af kontakter
Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg Valg > Kopiér. Du kan kopiere navne og telefon
telefonens kontakthukommelse til og fra SIM-kortets hukommelse. I SIM-kortets hukommels
navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

Redigering af kontaktdetaljer
Søg efter den kontakt, du vil redigere, og vælg Detaljer, og rul derefter til det ønskede navn, n
tekstelement.
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Du kan redigere et navn, nummer eller tekstelement ved at vælge Valg > Rediger navn, Redig
Rediger detalje.

Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger
Du kan slette alle kontakterne og de detaljer, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-k
hukommelse ved at vælge Menu > Kontakter > Slet alle kontakter > Fra telefonhukom. eller F
Bekræft ændringen ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge Valg > Slet.

Du kan slette et nummer eller et tekstelement, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter 
vælge Detaljer. Rul til den ønskede detalje, og vælg Valg > Slet > Slet nummer eller Slet deta

Visitkort
Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel e
understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælg
visitkort > Via MMS eller Via SMS.

Når du modtager et visitkort, skal du vælge Vis > Gem for at gemme visitkortet i telefonens h
kan afvise visitkortet ved at vælge Afslut > Ja.

Indstillinger
Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger, og vælg en af følgende valgmuligheder: Hukommelse
vælge enten SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Du kan hente navne
begge hukommelser ved at vælge Telefon og SIM. I så fald gemmes navnene og numrene i enh
hukommelse. Du kan vælge den måde, navne og numre vises på i Kontakter, ved at vælge Kon
kan få vist den tilgængelige og anvendte hukommelseskapacitet ved at vælge Hukommelsess
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Grupper
Vælg Menu > Kontakter > Opkaldsgrupper, hvis du vil inddele de navne og telefonnumre, der
hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner.

Hurtigkald
Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge Menu > Kontakter > Hurtigkald 
ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg Tildel, eller vælg Valg > Skift, hvis et nummer allerede er blevet tildelt til tasten. Vælg S
derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen Hurtigkald ikke er aktiveret, bliver du spu
aktivere den. Se også Hurtigkald i Opkaldsindstillinger, 44.

Du kan finde yderligere oplysninger om at foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne
til et telefonnummer, 24.

Andre kontaktfunktioner
Vælg Menu > Kontakter, hvorefter følgende funktioner muligvis bliver tilgængelige:

• Infonumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de find
(netværkstjeneste).

• Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de find
(netværkstjeneste).

• Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til dit SIM-kort, hvis numrene er
SIM-kortet (netværkstjeneste).
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■  Indstillinger

Profiler
Telefonen har forskellige indstillingsgrupper (profiler), hvor du kan tilpasse ringetonerne til 
forskellige situationer og omgivelser. Du kan tilpasse profilerne efter behov og aktivere en pro
brug for det. De tilgængelige profiler er Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Min 1. profil og Min

Vælg Menu > Indstillinger > Profiler. Rul til en profil, og tryk på Vælg.

• Hvis du vil aktivere den valgte profil, skal du vælge Aktivér.

• Hvis du vil tilpasse en profil, skal du vælge Tilpas. Vælg den indstilling, du vil ændre, og fore

• Du kan indstille profilen til at være aktiv frem til et bestemt tidspunkt op til 24 timer sene
Tidsindstillet og angive sluttidspunktet for profilindstillingen. Når dette tidsrum udløber, a
tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du
sluk-tasten, rulle til den profil, du vil aktivere, og vælge Vælg.

Temaer
Et tema er en pakke, som kan omfatte en pauseskærm, et baggrundsbillede, en ringetone og e
telefonen kan tilpasses til forskellige situationer og omgivelser. Temaerne er gemt i Galleri.

Vælg Menu > Indstillinger > Temaer. Hvis du vil aktivere et tema, skal du vælge Vælg tema > 
mappen , og vælg et tema. Se Galleri, 50. Hvis du vil hente nye temaer, skal du vælge Temaove
Overførsel (netværkstjeneste), 60.

Toneindstillinger
Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.
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Vælg Menu > Indstillinger > Toneindstillinger, og rediger en af disse valgmuligheder: Ringesi
Ringestyrke, Vibrationssignal, Signal ved besked, Tastaturtoner og Advarselstoner. De samme
findes i menuen Profiler, se Profiler, 42.

Vælg Ringesignal for for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, de
bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe, eller vælg Alle opkald > Markér.

Personlige genveje
Personlige genveje giver dig hurtig adgang til funktioner i enheden, som du ofte anvender. 

Højre valgtast
Vælg Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Højre valgtast for at tildele én telefonfunkt
foruddefineret liste til den højre valgtast. Se også Standbytilstand, 19. Denne menu vises ikke
operatører.

Navigeringstast
Vælg Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Navigeringstast for at vælge genvejsfunkti
navigeringstasten. Rul til den ønskede navigeringstast, og vælg Skift og en funktion på listen
genvejsfunktion fra tasten ved at vælge (tom). Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at v

Skærmindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Displayindstillinger. Du kan definere disse indstillinger:

• Vælg Baggrund for at indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede (en baggrund), når
standbytilstand.

• Vælg Pauseskærm > Billede for at vælge en grafikfil fra Galleri. Vælg timeout for, hvornår 
skal aktiveres, under Timeout. Vælg Til for at aktivere pauseskærmen.

• Vælg Strømsparer > Til for at spare på batteriet. Der vises et digitalur, når ingen af telefone
været benyttet i et bestemt tidsrum. Se Strømbesparelse, 20.
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• Vælg Farveskemaer for at ændre den farve, der bruges i nogle skærmelementer, f.eks. ikon
samt signal- og batterisøjler. 

• Vælg Menuvisning for at indstille, hvordan hovedmenuen skal vises på telefonens skærm.

• Vælg Operatørlogo for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet.

• Vælg Displaykontrast for at justere skærmens kontrastniveau. Rul til venstre eller højre fo
kontrastniveauet større eller mindre.

Ur- og datoindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Ur- og datoindstillinger.

Vælg Ur, hvis du vil have vist uret i standbytilstand, indstille tiden og vælge tidszonen og tids

Vælg Dato, hvis du vil have vist datoen i standbytilstand, indstille datoen og vælge datoforma

Vælg Autoopdatering af dato/tid (netværkstjeneste), hvis du vil indstille telefonen til automa
klokkeslættet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.

Opkaldsindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Opkaldsindstillinger og en af følgende valgmuligheder:

• Omstilling (netværkstjeneste) for at omstille dine indgående opkald. Kontakt tjenesteudby
ønsker yderligere oplysninger

• Valgfri svartast > Til, hvis du vil besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en
bortset fra tænd/sluk-tasten, valgtasterne og afslutningstasten.

• Automatisk genopkald > Til, hvis du vil forsøge at oprette forbindelse op til ti gange efter e
opkaldsforsøg

• Hurtigkald > Til, hvis du vil tildele til hurtigkaldstasterne, 2-9, ved at trykke på og holde de
taltast nede.
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• Banke på > Aktivér, så netværket informerer dig om et indgående opkald, mens du er i gan
(netværkstjeneste). Se Banke på (netværkstjeneste), 24.

• Oversigt efter opkald > Til, hvorefter telefonen kortvarigt viser den anslåede varighed af og
(netværkstjeneste) efter hvert opkald.

• Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) > vælg Ja eller Netværksafhæng..

• Linje til udgående opkald (netværkstjeneste), hvorefter du kan vælge telefonlinje 1 eller 2 
valgmulighed vises kun, hvis funktionen understøttes af SIM-kortet.

Telefonindstillinger
Vælg Menu >Indstillinger > Telefonindstillinger og en af følgende valgmuligheder:

• Sprog på telefon for at indstille telefonens skærmsprog. Hvis du vælger Automatisk, vælge
i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

• Hukommelsesstatus for at få vist, hvor meget hukommelse der er tilgængelig i telefonens

• Automatisk tastaturlås, hvis du vil indstille tastaturlåsen, så den låses automatisk efter en
forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har være
Til, hvis du vil indstille tiden fra 5 sekunder til 60 minutter.

Når tastaturlåsen er aktiveret, har du muligvis stadig mulighed for at ringe op til det offici
alarmnummer. Indtast alarmnummeret, og tryk på opkaldstasten.

• Sikkerhedstastaturlås, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, nå
tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg Til.

• Celleinformation > Til, hvis du vil modtage oplysninger fra netværket om den anvendte ne
(netværkstjeneste).

• Opstartstekst >, og indtast den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes
teksten ved at vælge Gem.
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• Valg af operatør > Automatisk, så telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, d
i dit område. Med Manuelt kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med den lo
netværksoperatør (netværkstjeneste)..

• Bekræft SIM-tjenestehandlinger. Se SIM-tjenester, 64.

• Aktivering af hjælpetekst, hvis du vil indstille telefonen til at vise eller skjule hjælpetekste

• Starttone, hvis du vil indstille telefonen til at afspille en starttone eller ej, når telefonen tæ

Forbindelse

GPRS (netværkstjeneste)
GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mo
sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). GPRS er en databærer, d
trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

De programmer, der kan bruge GPRS, er MMS, browseren og ved indlæsning af Java-program

Før du kan bruge GPRS-teknologien, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudby
oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på GPRS-tjenesten. Gem GPRS-indstillinge
de programmer, der anvendes via GPRS. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen
oplysninger om priser.

GPRS-forbindelse
Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataforbindelse. 

• Vælg Altid online, hvis telefonen skal indstilles til automatisk at registrere sig i et GPRS-n
tænder telefonen.

• Vælg Efter behov, og GPRS-registreringen og forbindelsen oprettes, når et program, der br
behov for det, og forbindelsen lukkes, når du afslutter programmet.



47

elt mobilt 

u, hvis det 
n du vælge nogle 

valgte 
eden.

r fem sekunder. 
se.

 efter at bilens 

 enheden. Du kan 
besked. Du kan 

onen 
 standard. Rul til 
 slette en 

e fra 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Indstillinger for ekstraudstyr
Indstillingerne for ekstraudstyr vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatib
ekstraudstyr.

Vælg Menu > Indstillinger > Indstillinger for ekstraudstyr. Du kan vælge en ekstraudstyrsmen
tilsvarende ekstraudstyr er eller har været koblet til enheden. Afhængigt af ekstraudstyret ka
af følgende valgmuligheder: 

• Standardprofil for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilslutter det 
ekstraudstyr. Det er muligt at vælge en anden profil, mens ekstraudstyret er koblet til enh

• Automatisk svar for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efte
Hvis Ringesignal er indstillet til Enkelt bip eller Fra, anvendes der ikke automatisk besvarel

• Tændingsføler > Til, hvis du vil indstille telefonen til at slukke automatisk, ca. 20 sekunder
tænding slukkes, når telefonen er koblet til det komplette bilsæt.

Konfigurationsindstillinger
Nogle af netværkstjenesterne kræver, at de korrekte konfigurationsindstillinger er angivet på
få indstillingerne fra SIM-kortet eller modtage dem af tjenesteudbyderen i en konfigurations
også indtaste dine personlige indstillinger manuelt. Enheden kan gemme og håndtere 
konfigurationsindstillinger fra op til 10 forskellige tjenesteudbydere i denne menu.

Vælg Menu > Indstillinger > Konfigurationsindstillinger. Vælg

• Standardkonfig.-indstillinger for at få vist listen over tjenesteudbydere, der er gemt i telef
(standardtjenesteudbyderen er fremhævet) og for at vælge en anden tjenesteudbyder som
en udbyder, og vælg Detaljer for at se en liste over understøttede programmer. Hvis du vil
tjenesteudbyder fra listen, skal du vælge Valg > Slet.

• Aktivér standard i alle programmer for at indstille programmerne til at bruge indstillingern
standardtjenesteudbyderen.
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• Foretrukket adgangspunkt for at vælge et andet adgangspunkt. Normalt anvendes adgang
knyttet til din foretrukne netværksoperatør.

• Gå til tjenesteudbyderens support for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteud

Indtast indstillingerne manuelt

Hvis du vil indtaste, se og redigere indstillingerne manuelt, skal du vælge Menu > Indstillinge
Konfigurationsindstillinger > Personlige konfig.indstillinger.

Hvis du vil tilføje en ny konfiguration, skal du vælge Tilføj ny eller vælge Valg > Tilføj ny/nyt. 
programtyperne på listen, og indtast alle de nødvendige indstillinger. Hvis du vil aktivere inds
du vælge Valg > Aktivér.

Hvis du vil se eller redigere de brugerdefinerede indstillinger, skal du vælge det relevante prog
indstilling, du vil redigere.

Sikkerhedsindstillinger
Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald, f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe 
numre, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukomme

Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger. 

• PIN-kodeanmodning, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gan
telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.

• Opkaldsspærring (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald
spærringsadgangskode til denne funktion.

Opkaldsspærring og omstilling kan ikke være aktiveret samtidigt. 

Når opkald er spærret, er det stadig muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

• Begrænsede numre for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis d
understøttes af SIM-kortet.
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Når begrænsede numre er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnu
indkodet i enhedens hukommelse.

• Lukket brugergruppe (netværkstjeneste) for at angive den gruppe personer, du kan ringe ti
ringe til dig.

Når opkald er begrænset til lukkede brugergrupper, er det stadig muligt at ringe til det off
alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

• Sikkerhedsniveau. Vælg Telefon, og telefonen vil anmode om sikkerhedskoden, når der sæt
kort i telefonen.

Vælg Hukommelse, og telefonen vil anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukom
du vil ændre den anvendte hukommelse.

• Adgangskoder, hvis du vil ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spærrings

• Kode i brug, hvis du vil angive, om UPIN- eller PIN-koden skal være aktiv.

Gendannelse af fabriksindstillinger
Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier, skal du vælge Me
Indstillinger > Gendan fabriksindstillinger.

■ Operatørmenu
Denne menu giver dig adgang til en portal, der indeholder tjenester, som udbydes af netværk
Denne menus udseende afhænger af den individuelle operatør. Navnet og ikonet afhænger af
Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Se Tjenesteindbakke (netværks
at få yderligere oplysninger.
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■ Galleri
I denne menu kan du håndtere temaer, grafik og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Enheden understøtter et DRM-system (Digital Rights Management) for at beskytte det 
overførte indhold. Indhold, f.eks. en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse 
anvendelsesregler, f.eks. antal anvendelser og en bestemt anvendelsesperiode. Reglerne er de
indholdets aktiveringsnøgle, som enten leveres med indholdet eller separat afhængigt af tjen
Du kan muligvis opdatere disse aktiveringsnøgler. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelse
indhold og aktiveringsnøglen, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse grafikfiler, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, 
eller videresendes.

1. Vælg Menu > Galleri. Der vises en liste over mapper. Temaer, Grafik, Toner og Modtag. filer
mapper i telefonen.

2. Rul til den ønskede mappe, og vælg Åbn for at se en liste over filer i mappen, eller vælg Va
følgende muligheder kan være tilgængelig:

Overførsler, Slet mappe, Flyt, Omdøb mappe, Overførsler, Detaljer, Visningstype, Sortér, Til
Hukommelsesstatus og Aktiveringsnøgler.

3. Hvis du har åbnet en mappe, skal du vælge den fil, du vil se, og vælge Åbn.

Vælg og åbn en fil, eller vælg Valg, og brug en af følgende funktioner, som kan være tilgæ
valgte fil:

Overførsler, Slet, Send, Rediger billede, Flyt, Omdøb, Brug til baggrund, Som pauseskærm, B
Anvend tema, Detaljer, Visningstype, Sortér, Slet alle, Åbn i rækkefølge, Tilføj mappe, Huko
Aktiveringsnøgler.

4. Alle de filer, der modtages fra OTA-tjenesten, gemmes automatisk i mappen Modtag. filer
starte de modtagne filer herfra. De modtagne filer kan være Gallerifiler, Bogmærker eller P
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■ Radio
FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kom
eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke ka
hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særde

Sådan hører du radio
1. Vælg Menu > Radio. Kanalens placeringsnummer, radiokanalens navn (hvis du har gemt k

radiokanalens frekvens vises.

2. Hvis du allerede har gemt radiokanaler, skal du rulle op eller ned til den kanal, du vil lytte 

Du kan også vælge en radiokanalplacering ved at trykke hurtigt på de tilsvarende taltaster

Indstilling af en radiokanal
1. Når radioen er tændt, skal du vælge  eller  for at ændre radioens frekvens i interva

Du kan også trykke på og holde  eller  nede for at starte kanalsøgningen. Søgning
radioen finder en kanal.

2. Du kan gemme en kanal på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke p
tilsvarende taltast nede.

Du kan gemme kanalen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke
2 og den ønskede taltast mellem 0 - 9.

3. Indtast navnet på kanalen, og vælg OK.

Grundlæggende radiofunktioner
Når radioen er tændt:

• Du kan slukke radioen ved at vælge Valg > Sluk radioen.
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• Du kan justere radioens lydstyrke ved at vælge Lydstyrke.

• Du kan gemme den radiokanal, du har fundet, ved at vælge Valg > Gem kanal. Se Indstillin
radiokanal, 51. Du kan gemme op til 20 radiokanaler.

• Du kan åbne listen over gemte kanaler ved at vælge Valg > Kanaler. Du kan slette eller om
at rulle til den ønskede kanal og vælge Valg > Slet kanal eller Omdøb.

• Du kan indtaste den ønskede radiokanals frekvens ved at vælge Valg > Indstil frekvens.

• Du kan høre radio gennem højttaleren eller headsettet ved at vælge Valg > Højttaler eller
headsettet forblive forbundet til telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens ant

Du kan normalt foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioe
afbrydes radiolyden.

Når et program, der anvender en GPRS-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke
radioen.

■ Planlægning

Alarm
Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg Menu > Planl

Du kan indstille alarmen ved at vælge Alarmtid og indtaste alarmtidspunktet. Hvis du vil ænd
hvor alarmtidspunktet er indstillet, skal du vælge Til. Vælg Gentaget alarm, hvis du vil indstill
afgive en alarm på bestemte ugedage.

Vælg Alarmtone, og vælg standardalarmtone. Du kan også vælge at tilpasse alarmtonen ved a
på listen over ringetoner eller fra Galleri.

Du kan angive en timeoutperiode for udsættelsesalarmen ved at vælge Udsættelsestimeout o
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Når alarmtidspunktet nås
Telefonen udsender et signal, og Alarm!  og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom t
slukket. Vælg Stop for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, elle
Udsæt, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtone
Stop bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg Nej for at slukke enheden eller Ja for a
modtage opkald. Vælg ikke Ja, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig

Kalender
Vælg Menu > Planlægning > Kalender. 

Den aktuelle dag angives med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for dagen, vis
skrift. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge Vis. Hvis du vil se en enkelt note, skal du 

Andre valgmuligheder i kalendervisningen kan omfatte valgmuligheder til oprettelse af en no
redigering, flytning og gentagelse af en note, kopiering af en note til en anden dag eller afsen
direkte til en kalender i en anden kompatibel telefon eller som SMS eller MMS. I Indstillinger 
dato, klokkeslæt, tidszone, dato- og tidsformat eller ugens første dag. I Slet noter automatisk
telefonen, så den automatisk sletter gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måneden og derefter vælge Valg > Sle

Oprettelse af en kalendernote
Vælg Menu > Planlægning > Kalender. Rul til den ønskede dato, og vælg Valg > Opret note. V
følgende notetyper: Møde, Ring til, Fødselsdag, Notat eller Påmindelse.

Alarm for en note
Telefonen udsender biplyde, og noten vises. Når der vises en opkaldsnote på skærmen, kan du
til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten v
Vælg Udsæt, hvorefter telefonen igen afgiver en alarm efter ti minutter. Du kan stoppe alarm
noten ved at vælge Afslut.
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Regnemaskine
Enhedens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kva
foretage valutaomregning.

Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninge

Vælg Menu > Planlægning > Regnemaskine. Når 0 vises på skærmen, skal du indtaste det før
beregningen. Tryk på #  for at indsætte et komma. Vælg Valg > Adder, Subtraher, Multiplicer,
Kvadratrod eller Skift fortegn. Indtast det andet tal. Vælg Resultat for at få svaret. Hvis du vil
beregning, skal du først trykke på og holde Slet nede.

Valutaomregning

Vælg Menu > Planlægning > Regnemaskine. Du kan gemme vekselkursen ved at vælge Valg >
en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på # for at indsætte et komma, og væ
Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden. Hvis du vil foreta
valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, vælge Valg > Lokal eller Ude

Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne v
nulstilles. 

■ Programmer

Spil og programmer
Enhedens software indeholder muligvis nogle spil og nogle Java-programmer, der er specielt 
Nokia-enhed.

Start af et spil eller et program
Vælg Menu > Programmer > Spil eller Samling. Rul til et spil eller et program, og vælg Åbn.

Følgende valgmuligheder kan være tilgængelige for spil og programmer: 
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• Slet for at slette spillet eller programmet fra telefonen

• Flyt for at flytte spillet eller programmet til den anden mappe

• Detaljer for at få yderligere oplysninger om spillet eller programmet.

• Opdater version for at kontrollere, om en ny version kan hentes fra tjenesten (netværkstje

• Webside for at få yderligere oplysninger eller yderligere data fra en internetside. Denne fu
understøttet af netværket.

• Programadgang, hvis du vil begrænse spillets eller programmets adgang til netværket for 
der påløber uventede omkostninger. Hvis det er muligt, skal du i hver kategori vælge en af
tilladelser: Spørg hver gang, Spørg første gang, Altid tilladt, Ikke tilladt

Overførsel af spil og programmer
Telefonen understøtter J2METM-Java-programmer. Kontrollér, at programmet er kompatibelt
inden du overfører det.

Vælg Menu > Programmer > Valg > Overførsler >Spiloverførsler eller Pgr.overførsler. Listen o
bogmærker vises. Vælg Flere bogmærker for at få adgang til listen over bogmærker i menuen 
Bogmærker, 59.

Vælg et bogmærke, hvis du vil oprette forbindelse til den ønskede tjeneste. Kontakt tjenesteu
vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster. 

Vigtigt! Installer kun programmer fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig s

Bemærk, at når du henter et program, bliver det muligvis gemt i menuen Spil i stedet for i men

Spilindstillinger
Vælg Menu > Programmer > Valg > Programindstil. for at angive lyd-, lys- og vibrationsindst
spillene.
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Hukommelsesstatus for spil og programmer
Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstall
vælge Menu > Programmer > Valg > Hukom.status.

■ Internet

Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og 
beskyttelse mod skadelig software.

Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester samt priser og takster hos netværksopera
tjenesteudbyderen.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up La
XHTML (eXtensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere på gru
skærmstørrelsen. Bemærk, at du muligvis ikke kan få vist alle detaljer på internetsiderne. 

Adgang til tjenester
1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bru

af en tjeneste, 57.

2. Opret forbindelse til den ønskede tjeneste. Se Tjenesteforbindelse, 57.

3. Begynd at bruge browseren på tjenestens sider. Se Sådan bruger du browseren på tjeneste

4. Når du er færdig med at bruge internettet, skal du afbryde forbindelsen til tjenesten. Se Af
forbindelse til en tjeneste, 58.
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Opsætning af en tjeneste
Der kan være gemt tjenesteindstillinger på enheden. Du kan få yderligere indstillinger som en
konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Hvis du vil modtage
tjenesteindstillingerne som en konfigurationsbesked, skal du se Konfigurationsindstillinger, 4

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger og vil modtage de relevante

Tjenesteforbindelse
Kontrollér, at tjenesteindstillingerne for den tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Hvis du vil 
indstillingerne, skal du vælge Menu > Internet > Indstillinger > Konfigurationsindstillinger. V
Konfiguration og den konfiguration, der skal aktiveres.

Opret forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

• Åbn startsiden, f.eks. tjenesteudbyderens startside, og vælg Menu > Internet > Startside, e
hold 0 nede i standbytilstand.

• Vælg et bogmærke for tjenesten: Vælg Menu > Internet > Bogmærker og et bogmærke. H
ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere e
tjenesteindstillinger og forsøge igen.

• Vælg den seneste URL-adresse: Vælg Menu > Internet > Sidste webadr.

• Angiv adressen på tjenesten: Vælg Menu > Internet > Gå til adresse. Indtast adressen på t
OK.

Sådan bruger du browseren på tjenestesider
Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du bruge browseren på tjenestens sider. Enh
tastefunktioner kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på tel
Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.
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Bemærk, at ikonet  vises øverst til venstre på skærmen, mens du foretager gennemsyn, hv
som databærer. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, me
GPRS-forbindelse, vises ikonet  øverst til højre på skærmen for at angive, at GPRS-forbind
(i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette GPRS-forbindelsen.

Når du browser, kan valgmuligheder som Genveje, Startside og Bogmærker være tilgængelige
Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis andre valgmuligheder.

Vælg Valg, hvorefter følgende valgmuligheder muligvis bliver tilgængelige. Tjenesteudbydere
muligvis også andre valgmuligheder. Vælg Genveje, Startside, Tilføj bogmærke, Bogmærker, O
Overførselslinks, Gem i mappe, Andre valg, Indlæs igen, Afslut.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du h
forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cache
anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen. Hvis du v
skal du se Cachehukommelse, 61.

Direkte opkald
Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, mens du bruger internettet. Du
taleopkald, sende DTMF-toner, mens et taleopkald er i gang, og du kan gemme et navn og et te
en side.

Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste
Hvis du vil stoppe med at bruge browseren og afbryde forbindelsen, skal du vælge Valg > Afsl
browser? vises, skal du vælge Ja.

Du kan også trykke på afslutningstasten to gange eller trykke på og holde afslutningstasten n

Indstillinger for browserudseende
Mens du browser, skal du vælge Valg > Andre valg > Indst. f. udseende, eller i standbytilstand
Menu > Internet > Indstillinger > Indstillinger for udseende og vælge en af følgende valgmul
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• Tekstombrydning. Vælg Til, hvorefter teksten fortsætter på den næste linje. Hvis du vælger
teksten.

• Vælg Skriftstørrelse, og vælg en størrelse.

• Vis billeder. Vælg Nej, så eventuelle billeder, der optræder på siden, ikke vises.

• Signaler. Vælg Signal for ikke-sikker forbindelse > Ja for at indstille telefonen til at afgive 
sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under søgning. Vælg Signal for ikke-sik
for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert ele
signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. Se Browsersikkerhed, 62 for at få yderligere

• Tegnsæt. Vælg det tegnsæt, der bruges til visning af browsersider, som ikke indeholder dis
eller for at vælge, om der altid skal bruges UTF-8-kodning ved afsendelse af en webadresse
telefon.

Cookies
Cookies er data, som et websted gemmer i telefonbrowserens cachehukommelse. Dataene ka
brugeroplysninger eller af de sider, du har besøgt. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehuk
Cachehukommelse, 61.

Mens du browser, skal du vælge Valg > Andre valg > Sikkerhed > Indst. for cookies. I standbyt
vælge Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Cookies. Vælg Tillad eller A
eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Bogmærker
Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du browser, skal du vælge Valg > Bogmærker,

eller i standbytilstand skal du vælge Menu > Internet > Bogmærker.
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2. Rul til det bogmærke, du vil anvende, og markér det for at oprette en forbindelse til den si
tilknyttet bogmærket.

Du kan også vælge Valg for at få vist, ændre eller sende oplysningerne, titlen og adressen 
bogmærke, redigere det valgte bogmærke, sende det direkte til en anden telefon som et bo
en SMS-besked eller oprette et nyt bogmærke.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke
ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til s
indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af bogmærker
Når du modtager et bogmærke, vises 1 bogmærke modtaget. Vælg Vis for at få vist bogmærke
gemme bogmærket, skal du vælge Gem > Valg > Vis for at se detaljerne eller Slet for at slette

Overførsel (netværkstjeneste)
Hvis du vil hente flere toner, grafikfiler, videoer, temaer eller programmer til telefonen, skal d
Internet > Overførselslinks, og vælg derefter overførselstypen: Toneoverførsler, Grafikoverførs
Spiloverførsler, Temaoverførsler eller Pgr.overførsler.

Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækk
beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de fors
priser og takster. 

Tjenesteindbakke (netværkstjeneste)
Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (Push-beskeder) fra tjenesteudbyderen. Formålet m
tjenestebeskeder er at gøre opmærksom på f.eks. nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne k
SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.
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Hvis du vil læse beskeden, skal du vælge Vis. Hvis du vælger Afslut, flyttes beskeden til Tjenes
du vil have adgang til Tjenesteindbakke senere, skal du vælge Menu > Internet > Tjenesteindb

Hvis du vil have adgang til Tjenesteindbakke, mens du browser, skal du vælge Valg > Andre va
Tjenesteindbakke. Rul til den ønskede besked, og vælg Hent for at aktivere browseren og hent
indhold, eller vælg Valg > Detaljer for at få vist oplysninger om tjenestebeskeden, eller vælg S
den.

Tjenesteindbakkeindstillinger
Vælg Menu > Internet > Indstillinger > Tjenesteindbakkeindstillinger. Vælg Tjenestebeskeder
at indstille telefonen til at modtage (eller ikke modtage) tjenestebeskeder. 

Vælg Beskedfilter > Til for at indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indho
er godkendt af tjenesteudbyderen. Hvis du vil have vist listen over godkendte indholdsforfatte
Godk. udbydere.

Vælg Automatisk forbindelse. Hvis du har indstillet telefonen til at modtage tjenestebeskeder
aktiverer telefonen automatisk browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en
Hvis du vælger Fra, aktiverer telefonen kun browseren, når du har valgt Hent, når telefonen m
tjenestebesked.

Cachehukommelse
En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller
adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. 
tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen. Hvis du vil tømme cachen, mens du browser, skal du v
valg > Ryd cache. Vælg Menu > Internet > Ryd cache i standbytilstand.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke
ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til s
indhold, som til et hvilket som helst andet websted.
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Browsersikkerhed
Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. banktjenester og onlineshopping. Til 
skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgæ
kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul
Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmo
til at forbedre sikkerhedstjenester til programmer, der kræver en browserforbindelse, og det g
for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudb

Vælg Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Indstillinger for sikkerhedsm
vælge mellem følgende valgmuligheder:

• Detaljer for sikkerhedsmodul for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og s

• PIN-kodeanmodning for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden for modul, når
tjenester fra sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg Til. Hvis du vil deaktivere PIN-kode
modul, skal du vælge Fra.

• Skift PIN-kode til modul for at ændre PIN-kodeanmodningen for modul, hvis det tillades a
sikkerhedsmodulet. Indtast den aktuelle PIN-kodeanmodning for modul, og indtast derefte
gange.

• Skift PIN-kodesignatur. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN
derefter den nye kode to gange.

Se også Adgangskoder, 12.

Certifikater
Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifik

• Enheden bruger et servercertifikat til at oprette en forbindelse med øget sikkerhed til indh
Enheden modtager servercertifikatet fra tjenesteudbyderen, inden forbindelsen oprettes, o
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kontrolleres ved hjælp af de godkendelsescertifikater, der er gemt på enheden. Servercerti
ikke.

Sikkerhedsikonet vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og ind
krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren
den ønskede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem
indholdsserveren.

• Godkendelsescertifikater bruges af nogle tjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af andr
gyldighed. Godkendelsescertifikater kan enten gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteud
kan hentes fra netværket, hvis tjenesten understøtter brugen af godkendelsescertifikater.

• Brugercertifikater udstedes til brugerne af et godkendelsescenter. Brugercertifikater skal 
oprette en digital signatur, og de knytter brugeren til en bestemt personlig nøgle i et sikke

Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og soft
skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifika
beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, 
øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikatet eller Cer
gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det a
enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at c
tilhører den angivne ejer.

Digital signatur
Du kan oprette digitale signaturer med enheden, hvis SIM-kortet er udstyret med et sikkerhed
Signaturen kan spores tilbage til dig via den personlige nøgle i sikkerhedsmodulet og det brug
blev brugt til at udføre signaturen. Brug af den digitale signatur kan være det samme som at s
regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir. 
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Du kan oprette en digital signatur ved at vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog,
prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (herunder f.eks. beløb og dato), vises.

Kontrollér, at headerteksten er Læs, og at ikonet for digital signatur  vises.

Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerheds
ikke bør indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Læs hele teksten, og vælg derefter Signér.

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærmbillede. Rul gennem og læs hele teksten, in
den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se Generelle oplysninger
Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købe

■ SIM-tjenester
Ud over de funktioner, der er tilgængelige på enheden, giver SIM-kortet muligvis adgang til 
yderligere tjenester, som du kan åbne i menuen. Denne menu vises kun, hvis dette 
understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt leverandøren af SIM-kortet, netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden r
leverandør, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og brugen af SIM-tjenester.

Afhængigt af operatøren kan du indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der se
telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne. Vælg Telefonindstillinger > Bekræ
tjenestehandlinger > Ja. 

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, s
for.
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6. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning
Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt
tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når t
standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der e
og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri vær
oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, v
ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet,
foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.ek
eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De
metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis p
kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukk
sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et v
batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringe
temperaturer et stykke under 0°C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterie
henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sa
husholdningsaffaldet.
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■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier
Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre, at du får et originalt Nok
købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes
kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er der ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har de
om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den næ
autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forha
kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, h

Godkendelse af hologram
1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet m
fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinke

2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal
henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
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3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 
12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyve
fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.

4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på
batterycheck.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal d
batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller - forhandler. Brug af b
godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din e
ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery. 
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7. Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.
• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

• Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

• Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.

• Installation af komplekst ekstraudstyr til biler skal altid foretages af professionelle teknikere.
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med
Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler
elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstæ
batteriet isættes igen.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og ele
komponenter kan blive beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udst
ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, ka
enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kreds
finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korre

• Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enhe
beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er go
være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

• Brug opladere indendørs.

• Opret altid en sikkerhedskopi af data, som du vil beholde (f.eks. kontakter eller kalendernoter), inden 
enheden til en servicevirksomhed.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alle udvidelser. Hvis en enhed ikke fungere
den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser
Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af de
af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denn
reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres
kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne
metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enh
forbindelse i god kvalitet til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan 
datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenståend
afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden, og personer, der b
bør ikke holde enheden op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Placer ikke kreditkort eller andre mag
lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr
Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudsty
tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om
tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enhede
plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muli
udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenerig.

Pacemakere
Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådlø
pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende
foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

• altid holde enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren
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• ikke bære enheden i en brystlomme

• holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater
Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal d
tjenesteudbyder.

■ Køretøjer
Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke e
beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesysteme
fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte
dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installati
vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrolle
alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke 
væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og udvidelser. I biler, der 
airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart
området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke in
bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvend
teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på
og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser
Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksp
omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder ka
livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af ben
servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsom
virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med ek
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brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietra
depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften ind
eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald
Vigtigt!
Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, 
og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forho
på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretager du et nødopkald:
1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke. 

Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.

2. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald. 

3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre kan variere fra sted til ste

4. Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nø
vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådlø
det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter sa

■ Oplysninger om certificering (SAR)
DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder d
radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP). Disse grænser er en del af
retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinj
uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige stu
Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanse
helbredstilstand.
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Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption
grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Tests for SAR udfø
standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frek
SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug,
under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, så
anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne
tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,70 W/kg.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I
overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for,
instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 W/kg i gennemsnit over ti gram kropsvæ
har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigh
SAR-værdier kan variere afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du finder oplysni
områder under produktoplysningerne på www.nokia.com.
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