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Säkerhet

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

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN
Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där
den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i
närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller
sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

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

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

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

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR
Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av
Nokia för användning med denna enhet. Laddare från andra tillverkare som
följer IEC/EN 62684-standarden och som ansluts till enhetens micro USB-
kontakt kan vara kompatibla. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR
Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR
Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten
på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder
ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga
glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av
kvalificerad servicepersonal.
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SKYDDA DIN HÖRSEL
Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat
när högtalaren används.
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Komma i gång

Knappar och delar
Framsida

1 Hörlur
2 Ljussensor
3 Avståndsmätare. Inaktiverar pekskärmen automatiskt under samtal.
4 Menyknapp
5 Ring
6 Främre kamera
7 Slut/strömbrytareknapp

Täck inte området ovanför pekskärmen med till exempel skyddsfilm eller tejp.
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Sidor, baksida och undersida

8 Kamerablixt/ficklampa
9 Volym-/zoomknapp
10 Knapplåsreglage/knapp för ficklampa
11 Kameraknapp
12 Bakre kamera
13 Högtalare
14 Kontakt för laddare
15 Ögla för handledsrem
16 Laddningsindikator
17 Nokia AV-kontakt (3.5 mm)
18 Micro-USB-kontakt
19 Mikrofon

Pekskärm
Du styr telefonen genom att lätt peka på skärmen med fingertopparna. Skärmen
svarar inte om du använder naglarna.

Om fingertopparna är kalla kanske inte skärmen reagerar när du pekar på den.

Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat
vasst föremål på pekskärmen.

Ficklampa
Det går att använda kamerablixten som ficklampa. Skjut och håll ned knapplåset i två
sekunder för att sätta på och stänga av ficklampan.

Lys inte ficklampan i någons ögon.

Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp
Använd volymknapparna.
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Du kan justera volymen under ett samtal eller när ett program är aktivt.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva
hålla telefonen mot örat.

Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal
Välj  eller  .

Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen 
Lås telefonens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när
telefonen är i din ficka eller väska.

Skjut knapplåset.

Tips! Om du vill låsa upp kan du också trycka på menyknappen och välja Lås upp Lås
upp.

Ange att knapparna och skärmen ska låsas automatiskt
1 Välj  > Inställn. och Telefon > Display > Timeout f. skärm/tangentlås.
2 Ange efter hur lång tid knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Sätta i SIM-kortet

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

Fäst inte etiketter på SIM-kortet.

1 Skjut och öppna bakstycket och ta bort det.
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2 Ta bort batteriet.

3 Skjut SIM-kortshållaren för att låsa upp den.

4 Lyft ut SIM-kortshållaren och sätt i SIM-kortet. Se till att kortets kontaktyta är
vänd nedåt när SIM-korthållaren sänks ned.
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5 Sänk SIM-korthållaren. Skjut in SIM-kortshållaren för att låsa den på plats.

6 Sätta tillbaka batteriet och bakstycket.

Sätta i eller ta ur minneskortet
Använd endast microSD- och microSDHC-kort som godkänts av Nokia för användning
med denna telefon. Inkompatibla kort kan skada både kortet och telefonen, och data
på kortet kan gå förlorade.

Du kan spela in videor i hög upplösning med din telefon. För att få högsta kvalitet,
använd ett snabbt microSD-kort med hög kvalitet från kända tillverkare om du spelar
in en video till ett minneskort. MicroSD-kort med klass 4 (32Mbit/s (4MB/s)) eller
högre rekommenderas.

Fäst inte etiketter på minneskortet.

Sätta i ett minneskort
Om inget minneskort är isatt:

1 Lossa telefonens bakstycke.
2 Se till att minneskortets kontaktyta är vänd nedåt.

Tryck in kortet tills du hör ett klickljud.

3 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.
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Ta bort minneskortet
1 Tryck in kortet tills du hör ett klickljud.
2 Dra ut kortet.

Ladda
Om batteriet
Telefonen har ett urtagbart, laddningsbart batteri. Använd endast laddare som är
godkända av Nokia och avsedda för telefonen. Du kan också ladda telefonen med
hjälp av en USB-kabel.

När batteriet snart är slut aktiveras energisparläget. Om du vill avaktivera
energisparläget trycker du på strömbrytaren  och väljer Stäng av energispar. När
energisparfunktionen är aktiverad kan du inte ändra inställningarna för vissa
program.

Sätta i batteriet
1 Lossa telefonens bakstycke.
2 Justera in batteriets kontakter och sätt i batteriet.

3 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.
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Ladda batteriet
Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på
telefonen för första gången.

Om telefonen visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

1

2

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda telefonen medan
den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas
eller innan det går att ringa.
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Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren
och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Tips! Du kan också använda en kompatibel USB-laddare för att ladda batteriet.

Ladda batteriet via USB
Vad gör du om batterinivån är låg och du inte har laddaren med dig? Ladda telefonen
genom att ansluta den med en kompatibel USB-kabel till en kompatibel enhet, t.ex.
en dator.

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

Du kan använda telefonen när den laddas.

Var försiktig när du ansluter och tar bort laddarkabeln så att du inte skadar
kontakterna på laddaren.
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Antennplacering
Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner
påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras
eftersom enheten får använda mer energi.

Sätta fast bärremmen
Ta bort bakstycket och trä remmen runt öglan för handledsremmen.

Headset
Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till telefonen.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut
inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet
eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet
via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.
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Slå på och stänga av telefonen

Slå på
Håll strömknappen nedtryckt  tills telefonen vibrerar.

Stäng av
Håll av/på-knappen nedtryckt .

Använda telefonen för första gången
Komma igång med din telefon – kopiera kontakter, meddelanden och andra saker
från en gammal telefon. Din telefon guidar dig när du sätter på telefonen för första
gången. Du kan även prenumerera på tjänsten My Nokia för att få tips och tricks om
hur du får ut det mesta av din telefon.

Du startar en åtgärd genom att välja  . Du hoppar över en åtgärd genom välja  .

Skapa ett Nokia-konto om du vill använda Nokia-tjänster. Du måste ha en
internetanslutning. Kontakta operatören för mer information om eventuella
dataavgifter. Om du inte har möjlighet att ansluta till internet kan du skapa ett konto
senare.

Om du redan har ett Nokia-konto skriver du ditt användarnamn och lösenord och
väljer .

Tips! Har du glömt lösenordet? Du kan begära att få det skickat i ett e-
postmeddelande eller ett SMS.

Använd programmet Tel.överföring till att kopiera ditt innehåll, till exempel:

• Kontakter
• Meddelanden
• Bilder
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• Videor

När du konfigurerar e-postkontot kan du ange att inkorgen ska visas på startsidan så
att du enkelt kan kolla din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal under installationen trycker du på
samtalsknappen.

Nokia-konto
När du slår på telefonen första gången hjälper guiden i telefonen dig att skapa ett
Nokia-konto.

Med Nokia-kontot kan du till exempel:

• Få tillgång till alla Nokia-tjänster med ett användarnamn och lösenord, både på
telefonen och en kompatibel dator

• Ladda ned innehåll från Nokia-tjänster
• Spara information om din telefonmodell och kontaktinformation. Du kan också

lägga till information om betalkort.
• Spara dina viktiga gång- och körrutter i Nokia Kartor

Mer information om Nokia-kontot och Nokia-tjänster finns på www.nokia.com/
support.

Om du vill skapa ett Nokia-konto senare använder du telefonen för att öppna Nokia-
tjänsten. Då ombeds du att skapa ett konto.

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal telefon
Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-telefon så
att du snabbt kan börja använda din nya telefon? Med programmet Telefonöverföring
kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya
telefon.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth.
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Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Telefonöverföring.

1 Välj bland följande:

  — Kopiera innehåll från en annan telefon.

  — Kopiera innehåll till en annan telefon.

  — Synkronisera innehåll mellan två telefoner.

2 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth
måste vara aktiverat på båda telefonerna.

3 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet,
som du kan definiera själv, måste anges för båda telefonerna. I vissa telefoner
används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den
andra telefonen.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

4 Markera innehållet och välj OK.

Om din gamla Nokia-telefon inte har programmet Telefonöverföring kan du skicka
det i ett meddelande via Bluetooth från den nya telefonen. Installera programmet
genom att öppna meddelandet på din gamla telefon, och följ därefter instruktionerna.

Tips! Du kan använda programmet Telefonöverföring för att kopiera innehåll från
andra telefoner senare.

Använda telefonens användarhandbok

 Telefonen har en inbyggd användarhandbok. Den finns alltid med dig och är
tillgänglig när du behöver den. Välj  > Anv.handb..

Öppna användarhandboken från ett program
Välj  > Användarhandbok. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken
När användarhandboken är öppen väljer du  > Sök och skriver en bokstav eller ett
ord i sökfältet.

Öppna ett program från användarhandboken
Välj programlänken i ett avsnitt.
Om du vill gå tillbaka till användarhandboken håller du ned menyknappen, drar åt
höger eller vänster och väljer användarhandboken.

Länkar till närliggande ämnen kan finnas i slutet på instruktionerna.
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Tips! Du får också SMS och popup-tips med användbar information om hur du
använder telefonen. Välj  > My Nokia om du i stället vill läsa tipsen senare.

Installera Nokia Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Suite kan du hantera innehåll på telefonen och
se till att den är synkroniserad med din dator. Du kan också uppdatera telefonen med
den senaste programvaran och ladda ned kartor.

En internetanslutning kanske behövs. Kontakta operatören för mer information om
dataavgifter.

Ladda ned den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/support och
installera den på datorn.

Installera Nokia Suite med telefonen
1 Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel.

Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn ställer du in USB-läget
Masslagring på telefonen. Du ställer in USB-läget på telefonen genom att svepa
nedåt från meddelandeområdet och välja  > Masslagring.
Minneskortet visas som en flyttbar enhet på datorn.

2 På datorn väljer du Öppna mappen för att visa filerna och dubbelklickar på Nokia
Suite-installationsfilen.
Välj Installera Nokia Suite om installationsfönstret öppnas automatiskt.

3 Följ instruktionerna som visas på datorn.
4 Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn ser du till att USB-

läget på telefonen är Nokia Ovi Suite när installationen är klar.

Gå till www.nokia.com/support för mer information om Nokia Suite och för att
kontrollera vilka operativsystem som Nokia Suite fungerar med.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder
Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar
på pekskärmen.

Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat
vasst föremål på pekskärmen.

Öppna ett program eller något annat element på skärmen
Välj programmet eller elementet.
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Få snabb åtkomst till funktioner
Peka på objektet och håll kvar. En popup-meny med tillgängliga alternativ öppnas.

Exempel: Om du vill skicka en bild eller radera ett alarm pekar du och håller kvar på
bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

Dra ett objekt
Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen.

Exempel: Du kan dra objekt till startskärmen.

Dra bort
Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning.
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Exempel: Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

Om du vill rulla i en lista eller en meny drar du fingret snabbt upp eller ned på skärmen.
Knacka på skärmen när du vill sluta rulla.

Zooma in och ut
Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, bild eller webbsida, och dra isär
eller ihop fingrarna.

Tips! Du kan också dubbelknacka på objektet.

Använd genvägar
Du behöver inte använda långa sökvägar för att till exempel öppna eller stänga en
internetanslutning eller för att tysta telefonen. Du kommer åt dessa inställningar
direkt på statusmenyn, oavsett vilket program eller vilken vy du använder.

Dra nedåt från meddelandeområdet.
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På statusmenyn kan du göra följande:

• Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden
• Tysta telefonen
• Ändra anslutningsinställningarna
• Visa tillgängliga Wi-Fi-anslutningar och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
• Hantera Bluetooth-anslutningar

Tips! När du lyssnar på musik kan du snabbt öppna musikspelaren från
statusområdet.

Växla mellan öppna program
Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan
dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.
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Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och
minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja

.

Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja Stäng
alla på menyn som visas.

Skriva text
Skriva text med det virtuella tangentbordet
Använd det virtuella tangentbordet 
Om du vill aktivera det virtuella tangentbordet väljer du ett textinmatningsfält. Du
kan använda det virtuella tangentbordet i liggande och stående läge.

Virtuellt tangentbord i stående läge kanske inte är tillgängligt för alla skrivspråk.

1 Virtuellt tangentbord
2 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.
3 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver

eller tvärtom genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill
aktivera Caps Lock pekar du två gånger på tangenten.

4 Teckenläge – Välj önskat teckenläge, till exempel siffror eller specialtecken.
5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
6 Blanksteg – Infoga ett blanksteg.
7 Inmatningsmeny – Aktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller

ändra skrivspråk.
8 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare

funktioner baseras på aktuell kontext. I webbadressfältet i webbläsaren fungerar
knappen till exempel som Gå till-knappen.

9 Backsteg – Radera ett tecken.

Växla mellan virtuellt tangentbord och knappsats i stående läge
Välj  > Alfanumerisk knappsats eller QWERTY tangentbord.

Lägga till en accent på en bokstav
Välj och håll ned tecknet.
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Skriva text med det virtuella tangentbordet
Använda den virtuella knappsatsen
Du kan växla från det virtuella tangentbordet till den virtuella knappsatsen om du vill
använda en alfanumerisk knappsats när du skriver i stående läge.

1 Välj ett inmatningsfält.
2 Välj  > Alfanumerisk knappsats.

1 Sifferknappar
2 * – Skriv ett specialtecken. När automatisk textigenkänning är aktiverad och ordet

är understruket kan du bläddra mellan de föreslagna orden.
3 Skift – Ändra skiftläge. Om du vill aktivera eller inaktivera automatiskt

textigenkänningsläge väljer du knappen snabbt två gånger. Om du vill växla
mellan bokstäver och siffror håller du ned knappen.

4 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen.
5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
6 Inmatningsmeny – Aktivera textigenkänning, ändra skrivspråk eller växla till det

virtuella tangentbordet.
7 Backsteg – Radera ett tecken.
8 Textinmatningsindikator (om sådan finns) – Visar om gemener, versaler,

bokstäver eller siffror används, och om automatisk textigenkänning är aktiverad.

Aktivera vanlig textinmatning med den virtuella knappsatsen
Välj # snabbt två gånger.

Skriv ett tecken
1 Välj en sifferknapp (1–9) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler

tecken än vad som visas på knappen.
2 Om nästa bokstav ligger på samma knapp väntar du tills markören visas eller

flyttar markören framåt och väljer knappen igen.
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Infoga ett blanksteg
Välj 0.

Flytta markören till nästa rad
Välj 0 tre gånger.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella
tangentbordet
Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du
kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

1 Välj  > Aktivera intelligent ordbok.
2 Skriv önskat ord genom att använda knapparna 2-9. Välj varje knapp en gång för

varje bokstav. Om du till exempel vill skriva Nokia och har valt engelsk ordlista,
väljer du 6 för N, 6 för o, 5 för k, 4 för i och 2 för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.

3 Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills rätt ord visas. Om ordet inte
finns i ordlistan väljer du Bokstavera, skriver in ordet på vanligt vis och väljer
sedan OK.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordlistan. Om du vill lägga till
ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan OK.

4 Om du vill infoga ett blanksteg väljer du 0. Om du vill infoga ett vanligt
kommateringstecken väljer du 1 och sedan * flera gånger tills rätt
kommateringstecken visas.

5 Börja skriva nästa ord.

Inaktivera automatisk textigenkänning.
Välj # snabbt två gånger.

Ange skrivspråk
Välj  > Inställn. och Telefon > Pekfunktion > Skrivspråk.

Ändra skrivspråk
Välj  > Skrivspråk.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.
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Displayindikatorer
Allmänna indikatorer

Pekskärmen och knapparna är låsta.
Ett alarm är inställt.
Du har en missad kalenderhändelse.

Samtalsindikatorer

Någon har försökt att ringa dig.
Du använder din andra telefonlinje (nättjänst).
Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst). Om du
har två telefonlinjer anger ett nummer vilken linje som är aktiv.
Telefonen kan nu användas för ett internetsamtal.

Meddelandeindikatorer

Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan inkorgen vara full.
Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.

Nätindikatorer

Telefonen är ansluten till ett GSM-nät (nättjänst).
Telefonen är ansluten till ett 3G-nät (nättjänst).
En GPRS-datapaketanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen
är parkerad och  visar att en anslutning öppnas eller stängs.
En EGPRS-datapaketanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen
är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
En 3G-datapaketanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är
parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
En HSPA-datapaketanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen
är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
En Wi-Fi-anslutning är tillgänglig.

Anslutningsindikatorer

Bluetooth är aktiverat.  visar att telefonen skickar data. Om indikatorn
blinkar innebär det att telefonen försöker ansluta till en annan enhet.
En USB-kabel är ansluten till telefonen.
GPS är aktiv.
Telefonen synkroniserar.
Ett kompatibelt headset är anslutet till telefonen.
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En kompatibel bilsats är anslutet till telefonen.
En kompatibel TV-ut-kabel är ansluten till telefonen.
En kompatibel texttelefon är ansluten till telefonen.

Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden
När telefonens ljusavisering blinkar har du missat ett samtal eller fått ett meddelande.

Välj  > Inställn. och Telefon > Meddelandeindikering > Meddelandeindikering.

Söka på telefonen och internet

 Utforska telefonen och internet. Du kan söka efter e-post, kontakter, bilder,
musik och program som lagras i telefonen eller på internet.

Välj  > Sök.

1 Börja ange ett sökord och välj från matchningarna som visas.
2 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av

sökresultaten. Du måste ha en aktiv Internetanslutning.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startskärmen. Peka och håll ned på ett tomt
område på startskärmen och välj Lägg till widget och sökwidgeten i listan.

Använda telefonen offline
Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal,
men du har ändå tillgång till kalendern, kontaktlistor och offlinespel. Stäng av
telefonen när du befinner dig på platser där det är förbjudet att använda
mobiltelefoner och där den kan ge upphov till störningar eller fara.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj Offline.

När du aktiverar offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla
radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet stängs av. Om du försöker
skicka ett meddelande placeras det i mappen Utkorg och skickas endast när du
aktiverar en annan profil.

Du kan även använda telefonen utan SIM-kort. Stäng av telefonen och ta ut SIM-
kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.

Viktigt! I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några
samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätsignal. Det kan ändå
vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du
vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.
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När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett Wi-Fi-nätverk för
att till exempel läsa e-post eller surfa på internet. Du kan också använda Bluetooth.

Följ alltid tillämpliga säkerhetskrav.

Förlänga batterilivslängden
Det finns åtgärder som hjälper dig att minska telefonens batteriförbrukning om du
behöver ladda den alltför ofta.

• Ladda alltid upp batteriet helt.
• När energisparläget är aktiverat optimeras telefonens inställningar, till exempel

Nätläge och skärmsläckaren.

Aktivera energisparläge
Tryck på strömknappen  och välj Aktivera energispar. Tryck på strömknappen

 och välj Stäng av energispar för att avaktivera energisparläget.

Stäng de program du inte använder
Tryck och håll ned menyknappen, svep tills önskat program visas och välj  .

Ljud, teman och effekter
• Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
• Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
• Ändra tiden det tar innan telefonens display stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen
Välj  > Inställn. och Telefon > Display > Timeout för belysning.

Aktivera mörkt tema och mörk bakgrundsbild
Välj  > Inställn. och Teman > Allmänna.
Välj  > Byt bakgrundsbild på startsidan för att ändra bakgrundsbild.

Avaktivera bakgrundsanimering
Välj  > Inställn. och Teman > Allmänna >  > Temaeffekter > Av.

Minska displayens ljusstyrka
Välj  > Inställn. och Telefon > Display > Ljusstyrka.

Inaktivera skärmsläckaren Stor klocka
Välj  > Inställn. och Teman > Skärmsläckare > Ingen.
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Nätverksanvändning
• Aktivera offlineprofilen om du lyssnar på musik eller använder telefonen men inte

vill ta emot eller ringa samtal.
• Ställ in telefonen att kontrollera om det finns ny e-post mer sällan.
• Använd en Wi-Fi-anslutning för att ansluta till internet i stället för en mobil

dataanslutning (GPRS eller 3G).
• Telefonen drar mer ström vid sökning efter 3G-nätet om den är inställd att

använda både GSM- och 3G-näten (dual mode).

Ställ in telefonen på att endast använda GSM-nätet
Dra nedåt från meddelandeområdet och välj det mobila nätverket och Nätläge >
GSM.

Avaktivera Bluetooth när den inte behövs
Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Stäng av sökningen efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk
Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Upprätta endast en mobil dataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs
Stäng den mobila dataanslutningen genom att dra nedåt från meddelandeområdet
och välja .

Anpassning

Profiler
Om profiler

 Välj  > Inställn. > Profiler.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Telefonen har olika
inställningsgrupper som kallas profiler. Du kan anpassa dessa profiler för olika
händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

• Ändra ring- och meddelandesignaler.
• Ändra volymen för ringsignaler och knappljud.
• Stänga av knappljud och meddelandesignaler.
• Aktivera vibrationssignaler.
• Ange att telefonen ska säga namnet på kontakten som ringer upp.
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Tips! Vill du snabbt öppna profilerna? Lägg till en profilwidget på startskärmen.

Anpassa enhetens ringsignal och andra signaler
Du kan anpassa telefonens toner för varje profil.

Välj  > Inställn. > Profiler.

Välj profilen, Anpassa och önskat alternativ.

Tips! Du kan hämta fler ringsignaler från Nokia Butik genom att välja Nedladdade
ljud. Se www.nokia.com/support för mer information.

Tips! Välj Låtar om du vill använda din favoritlåt från musikspelaren som rington.

Tysta telefonen
När profilen Ljudlös är aktiverad är alla ringsignaler och andra signaler avstängda.
Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte, till exempel.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj Ljudlös.

Ändra profil för möten
När mötesprofilen är aktiverad ger telefonen ifrån sig diskreta pipljud i stället för
ringtoner.

Tryck och håll ned strömknappen  och välj Möte.

Skapa en ny profil
Hur kan du göra så att telefonen uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan
eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga
namn.

Välj  > Inställn. > Profiler.

Välj  > Skapa ny och definiera dina profilinställningar.

Tips! Du kan välja en specifik ringsignal för din profil. Välj Rington.

Ange en tidsinställd profil
Du kan aktivera en profil vid en angiven tid, och vid den tiden inaktiveras den profil
som använts tidigare.

Välj  > Inställn. > Profiler.

1 Välj önskad profil och därefter Tidsbegränsad.
2 Ange tiden som du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra att gälla.
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Ändra tema
 Du kan ändra displayens färger och utseende.

Välj  > Inställn. > Teman.

Välj Allmänna och ett tema.

Tips! Om du vill hämta fler teman från Nokia Butik väljer du Nedladdade teman. Mer
information om Nokia Butik finns på www.nokia.com/support.

Startskärm
Om startsidan
På startskärmen kan du:

• Visa meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden.
• Öppna dina favoritprogram
• Styr program, till exempel musikspelaren
• Lägga till genvägar för olika funktioner, till exempel skriva ett meddelande
• Visa dina favoritkontakter och ring eller skicka meddelanden till dem snabbt

Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startskärmen är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas
klockprogrammet.

Växla mellan startskärmar
Du kan ha mer än en startskärm. Du kan till exempel skapa olika startskärmar för
arbete och fritid, och välja vilket innehåll respektive startskärm ska ha.

Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

 indikerar din aktuella startsida.
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Anpassa startskärmen
Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen?
Du kan också anpassa de olika startskärmarna som du vill ha dem genom att ändra
bakgrundsbild och ordna om objekten.

Byt bakgrundsbild
Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj Byt bakgrundsbild på
popup-menyn.

Tips! Hämta fler bakgrundsbilder från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för
mer information.

Ordna om objekt på startskärmen
Peka och håll ned ett objekt och dra det till en ny plats.

Tips! Du kan dra och släppa objekt mellan olika startskärmar.

Lägga till en ny startskärm
Välj  > Lägg till en startsida.

Lägga till en widget på startskärmen
Är du intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till
miniprogram (widgetar) på din startskärm och direkt se relevant information.

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj Lägg till widget och en
widget på popup-menyn.

En widget kan förbättra program och kan också ändra hur program fungerar.

Tips! Du kan ladda ned fler widgetar från Nokia Butik.
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Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll,
vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Om du vill
förhindra detta ska du avsluta mobildataanslutningen. Dra nedåt från
meddelandeområdet och välj  .

Ta bort en widget från startskärmen
Markera och håll ned widgeten och välj  .

Lägga till en genväg på startskärmen
Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner du använder mest?
Du kan lägga till genvägar till program eller åtgärder, till exempel att skriva ett
meddelande.

Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj Lägg till genväg och
programmet eller funktionen på popup-menyn.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen
Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller
skicka meddelanden till dem.

Välj  > Kontakter.

Välj en kontakt som finns lagrad i telefonen och välj  > Lägg till på Startsida.

Ringa en kontakt
Välj kontakten på startskärmen och tryck på samtalsknappen. Välj det nummer du vill
använda om kontakten har fler än ett nummer.

Skicka ett meddelande till en kontakt
Välj kontakten på startskärmen och Meddelande.

Ta bort en kontakt från startskärmen
Välj och håll ned kontakten på startsidan och välj sedan .

Kontakten tas bort från startskärmen men finns kvar bland dina kontakter.

Ordna program
Vill du snabbt kunna hitta de program du använder mest? På huvudmenyn kan du
ordna dina program i mappar, och dölja program du inte använder ofta.

Välj .
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Skapa en ny mapp
Välj  > Ny mapp.

Flytta ett program till en mapp
Välj programmet och håll kvar. Välj sedan Flytta till mapp och den nya mappen i
popup-menyn.

Tips! Du drar och släpper program och mappar genom att på menyn peka och hålla
ned på skärmen, och välja Ordna på popup-menyn.

Ladda ned spel, program eller annat innehåll
Ladda ned spel, program eller videor gratis eller köp mer innehåll till telefonen. I Nokia
Butik kan du hitta innehåll som är skapat specifikt för din telefon.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Välj  > Butik och logga in på ditt Nokia-konto.

1 Välj objektet.
2 Om objektet kostar något väljer du Köp. Om det är kostnadsfritt väljer du Ladda

ned.
3 Du kan betala med ett kredit- eller kontokort eller via din telefonräkning (om du

har abonnemang).
Om du vill spara kortinformationen på ditt Nokia-konto väljer du Spara kortet på
mitt Nokia-konto..
Om du redan har sparat kortinformationen väljer du Ändra fakturauppgifter om
du vill använda ett annat betalningssätt.

4 Välj eller ange en e-postadress om du vill få ett kvitto på ditt kredit- eller
kontokortköp.

5 Välj Bekräfta.
6 När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta söka

efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var i telefonen som objektet sparas. Om
du vill ändra standardplatsen väljer du Konto > Installationsegenskaper och
önskat minne.

Tips! Använd en Wi-Fi-anslutning om du vill hämta större filer, till exempel spel,
program eller videoklipp.

Tips! Om du vill slippa ange dina betalkortsuppgifter varje gång du köper objekt från
Nokia Butik sparar du dem på ditt Nokia-konto. Du kan lägga till mer än ett betalkort
och välja vilket som ska användas när du köper.

Om du vill ha mer information om ett objekt kontaktar du objektets utgivare.
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Telefon

Ringa upp ett telefonnummer
1 Du öppnar uppringaren genom att välja  på startsidan.

2 Ange telefonnumret.
Om du vill radera ett nummer väljer du  .

Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger.
3 Tryck på samtalsknappen.
4 Om du vill avsluta samtalet trycker du på slutknappen.

Besvara ett samtal
När du får ett samtal trycker du på samtalsknappen.

Söka efter en kontakt från uppringaren
Välj  på startskärmen och börja skriv kontaktens för- eller efternamn. Du kan också
söka efter företagsnamn. Välj varje sifferknapp en gång per bokstav. Om du till
exempel söker efter Nokia väljer du 6, 6, 5, 4 och 2.

Ringa upp kontakten som hittas
Välj kontakten.

Skicka ett meddelande till kontakten
Markera och håll ned på kontakten och välj Meddelande på kontaktkortet.
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Ringa ett videosamtal till kontakten
Markera och håll ned på kontakten och välj Videosamtal på kontaktkortet.

Avvisa ett samtal
När du får ett samtal trycker du på stoppknappen.

Tysta samtalet, utan att avvisa
Välj  i verktygsfältet.

Skicka ett SMS när samtal avvisas
1 Du tystar samtalet genom att välja  i verktygsfältet.

2 Redigera meddelandet, meddela att du inte kan besvara samtalet och välj  .

3 Avvisa samtalet.

Skriva ett standard-SMS för avvisade samtal
Välj  > Inställn. och Telefoni > Samtal > Meddelandetext och skriv meddelandet.

Tips! Du kan automatiskt vidarekoppla avvisade samtal till din röstbrevlåda eller ett
annat telefonnummer. Vidarekoppling är en nättjänst.

Välj  > Inställn. och Telefoni > Vidarekoppling > Röstsamtal > Om upptaget >
Aktivera > Till röstbrevlåda eller Till annat nummer.

Ringa en kontakt
Välj  > Kontakter.

1 Om du vill söka efter en kontakt väljer du  och skriver de första bokstäverna
eller tecknen i förnamnet eller efternamnet i sökfältet.

2 Välj kontakten.
3 I kontaktkortet väljer du Röstsamtal.
4 Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Besvara ett väntande samtal
Du kan svara på ett samtal när ett annat samtal redan pågår. Samtal väntar är en
nättjänst.

Tryck på samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.
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Aktivera, inaktivera eller kontrollera tjänstens status
Välj  > Inställn. och Telefoni > Samtal > Samtal väntar > Aktivera, Avaktivera
eller Kontrollera status.

Växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal
Välj  > Pendla.

Ansluta det parkerade samtalet till det aktiva samtalet
Välj  > Överför. Du kopplar bort dig själv från samtalen.

Avsluta ett samtal
Tryck på avsluta.

Avsluta båda samtalen.
Välj  > Avsluta alla samtal.

Ringa ett videosamtal
Har du släkt och vänner som du inte träffar så ofta? Varför inte ringa ett videosamtal
så att ni kan se varandra?

Videosamtal är en nättjänst och för att kunna ringa videosamtal måste du vara inom
ett 3G-nät.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och
kostnader.

Videosamtal kan bara föras mellan två parter. Det går inte att ringa videosamtal när
ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

Ringa ett videosamtal till en kontakt
1 Välj  > Kontakter och den önskade kontakten.
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2 I kontaktkortet väljer du Videosamtal.
Den främre kameran används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten
stund att starta ett videosamtal.
Videosamtalet är aktivt när du kan se två videor och höra ljudet via högtalaren.
Om samtalsmottagaren inte kan skicka video, hör du bara den andra personens
röst och eventuellt visas en bild eller tom skärm.

3 Du avslutar videosamtalet med slutknappen.

Ringa ett videosamtal till ett telefonnummer
1 Välj  på startskärmen och skriv telefonnumret.

2 Välj  > Videosamtal.

Besvara ett videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

1 Tryck på samtalsknappen.
2 Om du vill börja skicka livevideo väljer du Ja.

När du besvarar videosamtalet aktiveras högtalaren automatiskt.

Om du inte börjar videosändningen hör du bara uppringarens röst. I stället för att visa
videobilder blir skärmen grå.

Börja skicka livevideo under ett videosamtal
Välj  > Aktivera > Videosändning.

Ersätta den grå skärmen med en bild
1 Välj  > Inställn. och Telefoni > Samtal > Bild i videosamtal.
2 Välj Användardefinierad och en bild.

Avvisa ett videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

Tryck på avsluta.

Ringa ett konferenssamtal
Du kan ringa ett konferenssamtal med upp till sex deltagare inklusive dig.
Konferenssamtal är en nättjänst.
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Videokonferenssamtal stöds inte.

1 Ring upp den första deltagaren.
2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du . Skriv telefonnumret eller välj 

om du vill välja en kontakt. Det första samtalet parkeras.
3 Välj  > Konferens när det nya samtalet besvaras.

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal
Ring ett samtal till en annan deltagare och välj .

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet
Välj  > Visa deltagare, deltagaren och . Konferenssamtalet parkeras i telefonen.
De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.
Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du  > Konferens. Eller om det är
fler än tre deltagare väljer du .

Släpp en deltagare från ett konferenssamtal som du har startat
Välj  > Visa deltagare, deltagaren och .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal
Tryck på avsluta.

Ringa upp de mest använda numren
Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på
telefonen kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj  > Inställn. och Telefoni > Snabbuppringn..
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Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp
1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.

1 (  ) är reserverad för röstbrevlådan.

2 Välj kontakten från din kontaktlista.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp
Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj Ta bort eller Ändra i popup-menyn.

Ringa ett samtal
Välj  på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa en kontakt med rösten
Du kan ringa samtal och styra telefonen med hjälp av rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt
av telefonen.

Använd inte väldigt korta eller liknande namn på olika kontakter eller kommandon när
du lägger till kontakter eller redigerar röstkommandon.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller
i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll telefonen en liten bit från
munnen när du uttalar röstkommandot.

1 Håll ned samtalsknappen på startskärmen. Om du använder ett headset med
headsetknapp håller du ned knappen.

2 En kort ton hörs och Tala nu visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
3 Telefonen spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten

på det valda språket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal
väljer du Avbryt.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt
1 Välj en kontakt och  > Röstmärkesinformation.
2 Välj en kontaktinformation.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och
nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.
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Ringa samtal via internet
Om internetsamtal
Du kan ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder
samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig
telefon. Internetsamtal är en nättjänst.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om
du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett Wi-
Fi-nätverk eller ha en paketdataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på
en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst
Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Nokia Butik. Mer information finns på
www.nokia.com.

1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.
2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
3 Följ anvisningarna som visas.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.
När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller
kontaktlistan.

Välj  > Kontakter.

Ringa en kontakt i vännerlistan
1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en

internetsamtalstjänst.
2 Välj kontakten i vännerlistan och välj Internetsamtal.

Slå ett internetsamtal till ett telefonnummer
1 Välj  på startskärmen och skriv telefonnumret.

2 Välj  och lämpligt alternativ för att ringa ett internetsamtal.

Ringa det senast slagna numret
Försöker du ringa till någon men får inget svar? Du kan enkelt ringa upp igen. I
samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.
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Om du vill öppna samtalsloggen trycker du på samtalsknappen på startsidan. Om du
vill ringa upp det senast slagna numret väljer du numret i listan.

Spela in ett telefonsamtal
Du kan spela in dina telefonsamtal.

1 Välj  > Gå till Startsida och välj  > Inspelare under ett röstsamtal.
2 Starta inspelningen med .

3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen
Ljudfiler i programmet Filer.

Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Du kan inte använda inspelningsfunktionen under ett datasamtal eller när en GPRS-
anslutning är upprättad.

Stänga av ringsignalen genom att vända enheten
Om telefonen ringer vid ett tillfälle när du inte vill bli störd kan du stänga av
ringsignalen genom att vända på telefonen.

Aktivera ljudavstängningsfunktionen
Välj  > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av samtal > På.

Om telefonen ringer vänder du den så att den ligger med displayen vänd nedåt.

Visa missade samtal
På startskärmen ser du om du har missat samtal. Antalet missade händelser, inklusive
missade samtal och mottagna meddelanden, visas.
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Du visar telefonnumret genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och välja
meddelandet om missade samtal. Namnet på personen som ringde visas om
personen finns i kontaktlistan.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer
Välj kontakten eller numret.

Visa listan missade samtal senare
Tryck på samtalsknappen på startskärmen och öppna fliken för missade samtal  .

Ringa upp röstbrevlådan 
Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda. De som ringer kan
också lämna meddelanden om du inte svarar. Röstbrevlådan är en nättjänst.

Välj  på startskärmen och välj och håll ned 1.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan.
1 Välj  > Inställn. och Telefoni > Samtalsbrevlåda.
2 Välj röstbrevlådan, håll kvar och välj sedan Ändra nummer på popup-menyn.
3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj OK.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer
Du kan vidarekoppla inkommande samtal om du inte kan besvara samtal.

Välj  > Inställn. och Telefoni > Vidarekoppling > Röstsamtal.

Vidarekoppling är en nättjänst. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer
information.

Vidarekoppla obesvarade röstsamtal
Välj Om obesvarat > Aktivera > Till röstbrevlåda.

Vidarekoppla när ett röstsamtal pågår
Välj Om upptaget > Aktivera > Till röstbrevlåda.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer
1 Välj Alla röstsamtal > Aktivera > Till annat nummer.
2 Ange numret. Välj Sök om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.
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Spärra samtal till och från enheten
Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från telefonen. Du kan till
exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när
du är utomlands. Samtalsspärr är en nättjänst.

Välj  > Inställn. och Telefoni > Samtalsspärr.

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din
tjänstleverantör.

Spärra utgående samtal
1 Välj Spärra mobilsamtal om en internetsamtalstjänst är installerad.
2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du Utgående

samtal eller Internationella samtal. Om du vill spärra internationella samtal, men
tillåta samtal till ditt hemland väljer du Internationella samtal, ej samtal till
hemland.

3 Välj Aktivera. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal
1 Välj Spärra mobilsamtal om en internetsamtalstjänst är installerad.
2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är

utomlands, väljer du Inkommande samtal eller Inkommande samtal vid
roaming.

3 Välj Aktivera.

Spärra anonyma internetsamtal
Välj Internetsamtalsspärr > Samtalsspärr anonyma samt. > På.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Tillåta endast samtal till vissa nummer
Du kan tillåta samtal till enbart familjemedlemmar eller andra viktiga telefonnummer,
och spärra alla andra telefonnummer.

Välj  > Kontakter och  > SIM-nummer > Nummerbegränsningar.

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från
tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning
Välj  > Aktivera nummerbegränsn.. Ange PIN2-koden.
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Välj vilka personer det ska gå att ringa till.
1 Välj  > Ny SIM-kontakt.
2 Ange PIN2-koden.
3 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och

välj  .

Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegräsningslistan
väljer du  > Hämta från Kontakter och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är
aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i
nummerbegränsningslistan.

Videodelning
Om videodelning
Du kan dela livevideo eller inspelade videoklipp från din telefon till en annan
kompatibel telefon under ett röstsamtal. Videodelning är en nättjänst.

När du aktiverar Dela video aktiveras högtalaren automatiskt. Om du inte vill använda
högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning
För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

• Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-
nätet återupptas röstsamtalet.

• Ha aktiverat videodelningsfunktionen.
• Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-
nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning
För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för
person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation
Protocol). SIP-profilinställningarna i telefonen måste vara konfigurerade innan du kan
använda videodelning. Kontakta tjänsteleverantören angående inställningar för SIP-
profilen och spara dem i telefonen. Inställningarna kan skickas till dig direkt från
tjänsteleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över
de nödvändiga parametrarna.
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Konfigurera en anslutning person-till-person
1 Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Administratörsinställn. > SIP-

inställningar och en SIP-profil.
2 Ange SIP-profilinställningarna som behövs.

Ändra inställningar för videodelning
Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video.

Använd en 3G-anslutning
Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt
1 Välj  > Kontakter.
2 Välj en kontakt och 

3 Välj  > Dela video.
4 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även

använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens
telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören
stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp
Välj  > Dela video under ett aktivt röstsamtal.

1 Om du vill dela livevideo väljer du Livevideo.
Om du vill dela en video väljer du Video.

2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort.
Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen
manuellt och väljer OK. Om du anger ett telefonnummer måste du ange
landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen
Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj det aktiva samtalet
och  > Fortsätt videodelning.

Stoppa delning av videoklipp
Välj Stopp. Du avslutar röstsamtalet genom att trycka på Stoppknappen. När du
avslutar samtalet avslutas också videodelningen.
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Spara automatiskt livevideon du delade
Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video > Spara video > På.

Acceptera en inbjudan till videodelning
Välj Ja. Videodelning börjar automatiskt.

Kontakter

Om Kontakter

 Välj  > Kontakter.

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan
kontaktinformation. Om du på ett enkelt sätt vill hålla kontakten med de viktigaste
kontakterna kan du ange att de är dina favoriter.

Spara telefonnummer och e-postadresser
Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i
kontaktlistan.

Välj  > Kontakter.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan
1 Välj .

2 Välj en kontaktuppgift, fyll i fältet och välj .

3 Välj  när du har lagt till uppgifterna.

Redigera kontaktinformation
1 Välj en kontakt och .

2 Välj en kontaktuppgift, ändra informationen och välj .

3 Välj  när du har redigerat alla nödvändiga uppgifter.

Lägga till fler uppgifter på ett kontaktkort
Välj en kontakt,  >  och önskad kontaktuppgift.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande
När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte
har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i
kontaktlistan.
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Spara ett nummer från ett mottaget samtal
1 Tryck på samtalsknappen på startskärmen.
2 Öppna fliken Mottagna samtal .

3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan Spara i Kontakter på popup-
menyn.

4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande
1 Välj  > Meddel..
2 Välj och håll kvar på ett meddelande i listan Konversationer och välj sedan Spara

i Kontakter på popup-menyn.
3 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt
Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i listan
Kontakter så att du snabbt kan nå dem.

Välj  > Kontakter.

Ange en kontakt som favorit
Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan Lägg till i favoriter i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter
Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan Ta bort från favoriter i popup-menyn.
Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägg till en bild till en kontakt
Vill du snabbt se vem som ringer? Lägg till en bild till en specifik kontakt.

Välj  > Kontakter.

1 Välj en kontakt.
2 Välj  bredvid kontaktens namn och välj Lägg till bild.

3 Välj en bild från Galleri. Du kan också ta en ny bild och välja den.

Ändra eller ta bort en bild
Välj bilden och välj Byt bild eller Ta bort bild från popup-menyn.
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Ange ringsignal för en kontakt
Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den
personen.

Välj  > Kontakter.

1 Välj en kontakt och .

2 Välj Rington och en ringsignal.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort
Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din
kontaktinformation till andra.

Välj  > Kontakter.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort
1 Peka på och håll kvar på Mitt kort och välj Sänd som kontaktkort i popup-menyn.
2 Välj sändningsmetod.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort
1 Välj Mitt kort.
2 Välj  och den uppgift som ska redigeras.

3 Välj  om du vill lägga till mer information.

Skapa en kontaktgrupp
När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer
samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj  > Kontakter.

1 Öppna fliken  och välj  > Ny grupp.

2 Skriv ett namn på gruppen och välj OK.
3 Välj gruppen på fliken  och välj  > Lägg till medlemmar.

4 Markera kontakterna som du vill lägga till i gruppen och välj .

Skicka ett meddelande till en grupp personer
Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till
familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj  > Kontakter.

1 Öppna fliken .
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2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan Skapa meddelande i popup-
menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen
Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till telefonen. Du kan
lägga till fler uppgifter för kontakter som lagras i telefonen, till exempel alternativa
telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj  > Kontakter .

Välj  > SIM-nummer > Kop. alla till telefonen.

Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia-tjänster
Om du säkerhetskopierar dina kontakter på Nokia-tjänster kan du enkelt kopiera
kontakterna till en annan telefon. Om telefonen blir stulen eller skadad kan du
fortfarande komma åt kontaktlistan via internet.

Välj  > Kontakter.

Välj  > Ovi Sync > Synkronisera.

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla
ändringar du gör i kontaktlistan på Nokia-tjänster.

Du behöver ett Nokia-konto för att använda Nokia-tjänster. Du blir även tillfrågad att
skapa ett nytt konto om du öppnar en Nokia-tjänst från telefonen.

Om du använder Nokia Synk för att automatiskt synkronisera dina kontakter ska du
inte tillåta kontaktsynkronisering med någon annan tjänst, eftersom det kan skapa
konflikter. Det går inte att använda Nokia Synk för kontakter om du synkroniserar
kontakter i Mail for Exchange.

Meddelanden

Om Meddelanden

 Välj  > Meddel..

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

• Sms
• Ljudmeddelanden
• MMS som innehåller bilder och videoklipp
• Gruppmeddelanden
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Meddelanden kräver ett nät.

Skicka ett meddelande
Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga
bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj  > Meddel..

1 Välj .

2 Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet
Till och väljer  .

Om du vill lägga till mottagare från kontaktlistan väljer du  > Lägg till
mottagare.

3 Markera textinmatningsfältet, skriv meddelandet och välj .

4 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .

5 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett
vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt
meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden.
Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större
utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om ett SMS är mycket långt kan det hända att det omvandlas till ett MMS för att det
ska kunna levereras till mottagaren. Om du vill inaktivera den här funktionen väljer
du  > Sändningsalternativ > Meddelandetyp > Text medan du skriver
meddelandet.

Om du skickar ett SMS till en eller flera mottagare och kontaktinformationen för en
av mottagarna är en e-postadress i stället för ett telefonnummer omvandlas ditt SMS
till ett MMS.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt
minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimediemeddelanden
(MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.
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Skicka ett ljudmeddelande
Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som
ett ljudmeddelande.

Välj  > Meddel..

1 Välj .

2 Om du vill lägga till ett befintligt ljudklipp som en bilaga väljer du  >  och sedan
ljudklippet.
Om du vill lägga till ett nytt ljudklipp väljer du  >  och spelar in det nya
ljudklippet.

3 Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet
Till och väljer  .

Om du vill lägga till mottagare från kontaktlistan väljer du  > Lägg till
mottagare.

4 Välj .

Läsa ett mottaget meddelande
När du får ett meddelande visas det med en indikering på startsidan. Du kan öppna
meddelandet direkt från startskärmen.

Välj Visa för att öppna meddelandet.

Meddelandet öppnas som standard i konversationsvyn. Konversationsvyn innehåller
alla meddelanden som har skickats till och tagits emot från en viss kontakt. Om du
har tagit emot meddelanden från flera kontakter öppnas meddelandena i listan
Konversationer.

Läsa meddelandet senare
1 Välj  > Meddel. .
2 Välj konversationen som innehåller meddelandet.
3 Markera meddelandet.

Svara på ett mottaget meddelandet
1 Välj  .

2 Skriv svaret och välj  .

Vidarebefordra ett meddelande
1 Välj  > Vidarebefordra.
2 Redigera meddelandet om det behövs och välj  .
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Spara ett mottaget MMS
Välj och håll ned objektet i MMS-meddelandet och välj Spara på popup-menyn.
Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade bilder
väljer du  > Galleri.

Visa en konversation
Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt i en
vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj  > Meddel..

Välj en kontakt i listan Konversationer. Konversationen öppnas och alla meddelanden
som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation
1 Markera textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
2 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .

3 Om du vill lägga till fler mottagare väljer du  > Lägg till mottagare.
4 Du skickar meddelandet genom att välja .

Meddelandet skickas till det nummer som användes senast för kontakten.

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om
det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet
som standard i konversationsvyn för en viss kontakt.

Lyssna på ett SMS
Du kan låta telefonen läsa upp dina SMS.

1 Välj  > Meddel..
2 Välj  > Visa mappar > Inkorg.
3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan Lyssna på popup-menyn.

Välj  > Inställn. > Telefon > Tal för att ändra talinställningarna för
meddelandeläsaren.

Byt språk
Välj Språk och ett språk.
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Hämta ytterligare ett språk
Välj  > Hämta språk.

Byt röst
Välj Röst och en röst. Om du vill förhandsgranska en röst, öppna röstvalsfliken

, välj och håll ned på rösten och välj Spela upp röst.

Byt språk
Du kan ändra telefonens språk och det språk som du skriver meddelanden och e-post
på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj  > Inställn. och Telefon > Språk.

Byta språk i telefonen
Välj Telefonspråk.

Ändra skrivspråk
Välj Skrivspråk.

Aktivera automatisk textigenkänning
Välj Intelligent ordbok.

E-post

Om E-post

 Välj  > E-post.

Du kan automatiskt överföra e-post från din befintliga e-postadress till telefonen och
läsa, besvara och ordna e-posten var du än befinner dig. Du kan lägga till flera e-
postkonton på telefonen och få tillgång till dem direkt från startsidan.

Det kan kosta pengar att skicka och ta emot e-post via telefonen. Kontakta din
tjänsteleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

E-post är en nättjänst och är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

Nokia E-post
Om Nokia E-post
Med Nokias E-post kan du enkelt få åtkomst till din e-post med telefonen eller datorn.

Du kan skapa ett Nokia E-post-konto på telefonen eller datorn. Gå till www.nokia.com/
support för att skapa ett e-postkonto på datorn.
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Du kan öppna ditt e-postkonto med inloggningsuppgifterna för ditt Nokia-konto.

Skapa ett Nokia E-post-konto
Välj  > E-post.

Om du har ett Nokia-konto kan du öppna ditt e-postkonto med
inloggningsuppgifterna för ditt Nokia-konto. Om du inte har använt Nokia E-post
förut måste du börja med att skapa ett Nokia-konto.

När du börjar använda telefonen för första gången får du hjälp att konfigurera Nokia
E-post. Du kan också konfigurera e-postkontot senare.

Lägga till ditt e-postkonto manuellt
Välj Nytt e-postkonto > Starta > Ovi E-post > Registrera dig nu.

Du måste acceptera tjänstvillkoren och sekretesspolicyn för att börja använda
tjänsten.

Om Exchange ActiveSync
 Välj  > E-post och Nytt e-postkonto > Exchange ActiveSync.

Vill du att kontakter, meddelanden och kalendern ska finnas tillgängliga när du
använder din dator eller är ute på fältet med din telefon? Du kan synkronisera viktigt
innehåll mellan telefonen och en Mail for Exchange-server.

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

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

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har
följande:

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

Mail for Exchange ger möjlighet att använda en obligatorisk låskod för telefonen.

Synkronisering sker automatiskt i de intervall du angav i inställningarna för Mail for
Exchange-kontot. Endast det innehåll du angav när kontot skapades kommer att
synkroniseras. Ändra inställningarna för Mail for Exchange om du vill synkronisera
mer innehåll.

Lägga till ett e-postkonto
Du kan lägga till flera olika e-postkonton.

Välj  > E-post.

När du startar programmet E-post första gången ombeds du att skapa ett e-
postkonto. Följ anvisningarna som visas.

Lägga till ett e-postkonto senare
Välj E-post > Nytt e-postkonto. Följ anvisningarna som visas.

Tips! Om du lägger till en e-postwidget på startskärmen kan du lätt öppna din e-post
direkt från startskärmen.

Radera ett e-postkonto
Välj e-postkontot, håll kvar och välj sedan Radera e-postkonto på popup-menyn.

Läsa ett mottaget e-meddelande
Du kan använda telefonen för att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj  > E-post .

Markera kontot och e-postmeddelandet.

Tips! Om du snabbt vill kunna läsa nya e-postmeddelanden lägger du till en e-
postwidget på startskärmen.

Tips! Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar isär eller
ihop dem.
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Öppna eller spara en bilaga
Välj bilagan och lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på
en gång.

Svara på ett e-postmeddelande
Välj  > Svara.

Vidarebefordra e-postmeddelandet
Välj  > Vidarebefordra.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i
telefonens webbläsare, väljer du adressen.

Läsa nästa eller föregående e-postmeddelande i brevlådan
Använd piltangenterna.

Skicka ett e-postmeddelande
Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av telefonen.

Välj  > E-post och en brevlåda.

1 Välj .

2 Ange e-postadressen. Om du vill lägga till en mottagare i kontaktlistan väljer du
Till eller Kopia. Om du vill lägga till ett Bcc-fält väljer du  > Andra
mottagarfält > Visa Hemlig kopia-fält.

3 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .

4 Om du vill skicka e-postmeddelandet väljer du .

Svara på mötesbegäran
Du kan öppna och spara eller acceptera mötesbegäranden. När du sparar eller tackar
ja till en mötesbegäran visas den i kalendern.

Mötesbegäranden hanteras i Exchange ActiveSync-e-postkontot.
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Välj  > E-post och Exchange ActiveSync-e-postkontot.

Öppna mötesbegäran och spara den i din kalender. Om det är tillgängligt kan du
annars välja  Acceptera,  Avvisa eller  Preliminärt.

Kontrollera tillgängligheten
Välj  > Visa kalender.

Om du vill redigera, besvara eller vidarebefordra en mötesbegäran som du tackat ja
till öppnar du begäran i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen
Du kan ha olika många e-postwidgetar på startsidan, beroende på vilken telefon du
har.

Varje e-postwidget innehåller en brevlåda där de tre senast mottagna meddelandena
visas. Du kan öppna dem direkt från widgeten.  anger att du har fått nya
meddelanden.

Tips! Bläddra nedåt om du vill visa fler meddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen
Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj Lägg till widget och
e-postwidgeten på popup-menyn.

Internet

Om webbläsaren

 Välj  > Internet.

Läs de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan visa webbsidor
på internet genom att använda telefonens webbläsare.

Om du vill surfa på internet måste du vara ansluten.

Surfa på Internet
Välj  > Internet.
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Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänsteleverantören kan du
minska kostnaderna för telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett Wi-
Fi-nätverk.

Gå till en webbplats
Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj  .

Sök på Internet
Markera webbadressfältet, skriv ett sökord och välj det första objektet i listrutan
nedanför webbadressfältet.

Zooma in eller ut
Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Öppna ett nytt webbläsarfönster
Välj  > .

Växla mellan webbläsarfönster
1 Välj  .

2 Dra åt vänster eller höger och välj önskat fönster.

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

Tömma cacheminnet
Välj  >  > Integritet > Töm privat data > Cache.

Lägga till ett bokmärke
Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken
så att du enkelt kommer åt dem.

Välj  > Internet.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar
Välj  och ett bokmärke.
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Prenumerera på ett RSS-flöde
Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste
nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det
senaste innehållet.

Välj  > Internet.

RSS-flöden på webbsidor markeras vanligtvis med  . De används för att dela ut
exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och
önskad feed.

Uppdatera en feed
Välj ett önskat RSS-flöde i RSS-vyn och håll kvar det. Välj sedan Uppdatera på popup-
menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt
I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan Redigera >
Autouppdateringar på popup-menyn.

Oläsliga tecken när du surfar på internet
Välj  > Internet.

Om oläsliga tecken visas väljer du  >  > Sida > Standardkodning och rätt
kodning för språkets teckenuppsättning.

Sociala nätverk

Om Social

 Välj  > Social och logga in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Använd programmet Socialt för att förbättra din sociala nätverksupplevelse. När du
är inloggad på sociala nätverkstjänster, till exempel Facebook eller Twitter, via
programmet Socialt kan du göra följande:

• Visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy.
• Publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt.
• Direkt dela bilder du tar med kameran.
• Dela videor som du spelat in med telefonen.
• Länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i telefonen.
• Lägga till positionsinformation i statusuppdateringen.
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• Lägga till händelser från tjänstens kalender till telefonens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan
innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma.
Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera
sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du
kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den
sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta
dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy
När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Socialt kan du visa dina
vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla
mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj  > Social.

1 Välj en tjänst och logga in.
2 Välj Lägg till socialt nätverk.
3 Välj en annan tjänst och logga in.
4 Välj Alla aktiviteter.

Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster
Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala
nätverkstjänster.

Välj  > Social.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation
Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras
kontaktinformation i telefonen. När du har gjort det kan du visa deras
kontaktinformation direkt från programmet Social och visa deras
statusuppdateringar i kontaktlistan.

Välj  > Social.

1 Välj en onlineväns profilbild.
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2 Välj Länka profil till kontakt från popup-menyn.
3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen
Med Socialt widgeten kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på
startskärmen när du loggar in på sociala nätverkstjänster via Nokia-tjänster, t.ex.
Facebook eller Twitter.

Öppna programmet Socialt från startskärmen
Välj widgeten Socialt. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte
är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst
Använd programmet Socialt om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala
nätverkstjänster, till exempel Facebook.

Välj  > Social och logga in på en social nätverkstjänst.

1 Välj .

2 Välj om du vill överföra en bild eller video.
3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.

Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en

kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten
ha stöd för funktionen och du måste använda en Wi-Fi-anslutning.

5 Välj .

Ta en bild och överför den.
1 Välj .

2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
3 Ta ett foto.
4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Lämna ut din position i statusuppdateringen
Med programmet Social kan du informera dina vänner om var du är så att de kan nå
dig.

Välj  > Social.

1 Välj textinmatningsfältet längst upp på displayen.
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2 Lägg till din plats. Telefonen använder GPS för att bestämma din aktuella plats
och söka efter platsmärken i din närhet.

3 Om flera landmärken hittas väljer du en i listan.

Positionsdelningsfunktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Viktigt! Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera
sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du
kanske delar platsinformation med flera personer.

Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten kan gälla för positionsdelning
till tjänsten. Läs tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy och fundera över
om det är säkert innan du lämnar ut information om din position till andra eller visar
andras position.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst
När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett
meddelande till personen.

Välj  > Social.

1 Välj en väns profilbild.
2 Välj Visa kontaktinfo från popup-menyn.
3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du har länkat dina onlinevänner till deras
kontaktinformation i din telefon.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till
en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i telefonens kalender
När du svarar på inbjudningar till händelser via en social nätverkstjänst, t.ex.
Facebook, kan du lägga till händelserna i telefonens kalender så att du kan se
kommande händelser när du är offline.

Välj  > Social och en tjänst, och logga in.

1 Välj en inbjudan till en händelse.
2 Lägg till händelsen i telefonens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.
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Kamera

Om kameran

 Håll ned kameraknappen.

Varför ta med dig en separat kamera när telefonen har allt du behöver för att fånga
minnesvärda ögonblick? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in
videoklipp.

Du kan sedan visa eller redigera bilderna och videoklippen i telefonen, dela dem med
andra på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ta ett foto
Håll ned kameraknappen.

Telefonens kamera har en funktion för fullt fokus. Med den här funktionen kan du ta
bilder och fokusera på objekt både i för- och bakgrunden.

Tryck på kameraknappen. Flytta inte telefonen innan bilden har sparats och den
slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut
Använd volymknapparna.

Med ansiktsigenkänning identifieras ansikten, en vit rektangel ritas runt dem och
vitbalans och exponering optimeras. Ansiktsidentifiering är aktiverad som standard.

Inaktivera ansiktsigenkänning
Välj  > .

Tips för bild och video
Håll ned kameraknappen.

När du tar en bild:
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• Håll kameran stadigt med båda händerna.
• När du zoomar in kan bildkvaliteten försämras.
• Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. När du

vill aktivera kameran igen trycker du kort på kameraknappen.
• Du kan bifoga en bild till en kontakt i kontaktlistan. Välj  > Använd bild >

Tilldela kontakt när du har tagit bilden. Flytta rutan om du vill beskära bilden,
peka på skärmen för att visa verktygsfältet, välj  , och välj kontakten och .

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära
människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.

När du spelar in ett videoklipp:

• För bästa resultat, stäng alla öppna program innan du spelar in.
• För att få högsta kvalitet, använd ett kompatibelt, snabbt microSD-kort med hög

kvalitet om du spelar in en video till ett minneskort. microSD-kort med klass 4
(32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre rekommenderas.

Säkerhetskopiera alla viktiga data på kortet innan du använder det första gången
och formatera kortet med telefonen även om kortet har formaterats eller använts
i en Nokia-telefon tidigare. När du formaterar ett minnekort raderas alla lagrade
data på kortet.

Om minneskortets prestanda försämras över tiden säkerhetskopierar du alla
viktiga data på kortet och formaterar om det med telefonen.

Ta bilder i mörker
Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i svagt ljus.

Håll ned kameraknappen.

Aktivera nattläget
Välj  > . Om du vill använda blixten väljer du .

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp
Eftersom det ibland kan vara svårt att komma ihåg exakt var en bild eller ett videoklipp
togs, kan du välja om telefonen ska lagra positionsinformationen automatiskt.

Håll ned kameraknappen.

Du kan bifoga platsinformation till ett foto eller en video om platsen kan bestämmas
med hjälp av GPS eller nätverksmetoder. Om du delar ett foto eller en video som
innehåller platsinformation kan platsinformationen visas för dem som ser fotot eller
videon. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.
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Aktivera positionsregistreringsfunktionen
Välj  >  > Spara platsinformation > Ja.

Det kan ta flera minuter att få koordinaterna för din position.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas
placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-
satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus
eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den
positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Platsinformationsindikatorer:
  — Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas

i bilder eller videoklipp.
  — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och

videoklipp.

Skicka bild eller videoklipp
Du kan skicka bilder och videoklipp i ett MMS eller e-postmeddelande eller via
Bluetooth.

Skicka i ett MMS
1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
2 Välj  > Sänd > Via meddelande.
3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken Till. Om du vill ange

mottagarens namn eller telefonnummer manuellt väljer du fältet Till och anger
namnet eller telefonnumret.

4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande
1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
2 Välj  > Sänd > Via e-post.
3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken Till. Om du vill ange

mottagarens adress manuellt väljer du fältet Till och skriver adressen.
4 Välj .

Skicka via Bluetooth
1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
2 Välj  > Sänd > Via Bluetooth.
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3 Välj den telefon eller enhet du vill ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra telefonen eller enheten anger du lösenordet.

Dela en bild eller ett videoklipp direkt från kameran
När du har tagit bilder eller spelat in videoklipp kan du överföra dem till en social
nätverkstjänst.

Håll ned kameraknappen.

När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp väljer du  och följer
instruktionerna som visas.

Första gången du överför en bild eller ett videoklipp till en social nätverkstjänst måste
du logga in på tjänsten. Tjänsten du lägger till anges som standarddelningstjänst.

Alla sociala nätverkstjänster stöder inte alla filformat eller videoklipp som har spelats
in med hög kvalitet.

Spela in ett videoklipp
Förutom att ta bilder med telefonen kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Håll ned kameraknappen.

1 Om du behöver växla från bildläge till videoläge väljer du  .

2 Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen.
3 Om du vill pausa inspelningen väljer du  . Om du pausar inspelningen och inte

trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen.
Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.

4 När du vill stoppa inspelningen trycker du på kameraknappen. Videoklippet sparas
automatiskt i Galleri.

Tips! Du kan skicka din video i ett MMS. Om du vill begränsa videostorleken innan du
spelar in väljer du  >  > Videokvalitet > Kvalitet för fildelning.
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Bilder och videoklipp

Om Galleri

Välj  > Galleri.

Titta på videoklipp som du har spelat in, eller bläddra och visa bilderna som du har
tagit.

Du kan också visa bilderna och videoklippen på en kompatibel TV.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du ordna dem i album.

Visa bilder och videoklipp
Välj  > Galleri.

Bläddra bland bilder
Svep upp eller ned.

Visa en bild
Välj bilden.
Svep från höger till vänster för att visa nästa bild. Svep från vänster till höger om du
vill visa föregående bild.

Zooma in
Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna ifrån varandra. Om du vill zooma ut
drar du fingrarna mot varandra.

Tips! Peka på skärmen två gånger om du snabbt vill zooma in eller zooma ut igen.

Visa verktygsfältet
Peka på skärmen.
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Visa bilder som ett bildspel
Välj en bild och  > Bildspel > Spela upp. Bildspelet startar från den markerade
bilden.

Visa bilderna i ett album som ett bildspel
Öppna fliken Album . Peka på ett album och håll kvar. Välj sedan Bildspel på popup-
menyn.

Ändra inställningar för bildspelet
Välj en bild och  > Bildspel > Inställningar.

Spela upp ett videoklipp
Välj ett videoklipp. Videoklipp är märkta med  .

Bilder och videoklipp kan skickas till dig i ett e-postmeddelande eller MMS. Om du vill
visa dessa bilder och videoklipp senare ska du spara dem i Galleri.

Spara en bild eller ett videoklipp i Galleri
1 Välj bilden eller videoklippet i MMS:et.
2 Peka på skärmen och välj  > Spara.

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet, med till
exempel Bluetooth. Du kan visa dessa bilder eller videoklipp direkt i Galleri.

Tips! Du överför en bild eller ett videoklipp till en social nätverkstjänst genom att
markera objektet, peka på skärmen och välja  .

Ordna dina bilder
Du kan ordna bilderna i album så att det blir enklare att hitta en viss bild.

Välj  > Galleri.

Skapa ett nytt album
Öppna fliken Album  och välj  . Ange ett namn på albumet.

Flytta en bild till ett annat album
1 Välj och håll ned en bild och välj Lägg till i album på popup-menyn.
2 Välj det album du vill flytta bilden till. Om du vill skapa ett nytt album att flytta

bilden till väljer du Nytt album.
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Tips! Om du vill flytta flera bilder till ett album väljer du och håller ned en bild och
väljer Markera. Markera bilderna och välj  > Lägg till i album.

Byta namn på eller radera ett album
Välj och håll ned albumet och välj Ändra namn eller Radera på popup-menyn.
Bilderna och videoklippen i albumet raderas inte från din telefon.

Redigera bilder som du har tagit

 Du kan lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj  > Fotoredig. och en bild.

1 Om du vill använda en effekt väljer du önskat alternativ i det utökade
verktygsfältet.

2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du  > Spara. Den redigerade
bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja  > Galleri.

Visa bilder och videoklipp på en TV
Du kan visa bilder och videoklipp på en TV. Det gör att både familj och vänner kan titta
samtidigt.

Innan du kan visa bilderna måste du kanske göra vissa ändringar i inställningarna för
TV-utsignalen och bildformatet. Du måste också använda en särskild videokabel från
Nokia (säljs separat). Om du vill ändra inställningarna för TV-utsignalen väljer du  >
Inställn. och Telefon > Tillbehör > TV-utgång.

1 Anslut en Nokia Video Connectivity Cable till videoingången på en kompatibel TV.
Färgen på kontakterna måste överensstämma med färgen på uttagen.

2 Anslut kontakten i den andra änden av Nokia Video Connectivity Cable till
telefonens Nokia AV-kontakt. Du måste kanske välja Tv-kabelutgång som
anslutningsläge.

3 Bläddra till den fil som du vill visa.
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Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut
inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet
eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet
via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Videoklipp och TV

Videor
Om videoklipp

 Välj  > Videor.

Du kan bläddra bland, hämta och titta på videor på telefonen var du än befinner dig.

Tips! Hämta nya videoklipp från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer
information.

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

Spela upp ett videoklipp
Välj  > Videor.

Du bläddrar i videosamlingen genom att öppna fliken . Välj  > Galleri för att
bläddra i videor du spelat in.

Om du vill ladda ned videor från Nokia Butik öppnar du fliken .

Titta på ett videoklipp
Välj det videoklipp du vill spela upp. Peka på skärmen om du vill använda
videospelarkontrollerna.
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Pausa eller återuppta uppspelningen
Välj  eller  .

Snabbspola eller spola bakåt
Välj och håll ned  eller  .

Om videoklippet inte har samma format som telefonens skärm kan du zooma in eller
tänja ut bilden, så att den fyller upp skärmen.

Zooma eller sträcka ut bilden
Välj  > Ändra bildförhållande.

Kopiera videor mellan telefonen och datorn
Har du spelat in videor med telefonen som du vill visa på datorn? Eller vill du kopiera
dina videor från telefonen till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera
videor mellan telefonen och en dator.

1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
Om du ska kopiera mellan ett minneskort i telefonen och en dator måste du se
till att minneskortet är isatt.

2 Öppna Nokia Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Titta på webb-TV
Du kan få de senaste nyheterna och titta på de senaste avsnitten av dina favorit-TV-
serier.

Välj  och en Webb-TV-tjänst.

För att kunna direktuppspela innehåll måste du använda en 3G-, 3.5G- eller Wi-Fi-
anslutning. Tänk på att webb-TV kan innebära att stora mängder data överförs.
Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Urvalet av förinstallerade tjänster för webb-TV beror på landet och
tjänstleverantören. Tjänsternas innehåll varierar.

1 Dra fingret över skärmen för att bläddra bland TV-innehållet.
2 Markera miniatyrbilden när du vill börja uppspelningen.
3 Peka på skärmen om du vill visa eller dölja kontrollerna under uppspelningen.
4 Volymen ändras med volymknapparna.
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Lägga till en widget för webb-TV på startskärmen
Peka och håll i ett tomt område på startskärmen. Välj sedan Lägg till widget och
önskad webb-TV-tjänst.

Musik och ljud

Musikspelare
Om musikspelaren

 Välj  > Musikspelare.

Du kan använda telefonens musikspelare för att lyssna på musik och poddsändningar
när du reser.

Spela upp musik
Välj  > Musikspelare.

1 Välj  och önskad vy. Du kan bläddra bland låtar efter låt, genre eller album.

2 Välj en låt eller ett album.

Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du  .

Pausa och återuppta uppspelningen
Välj  för att pausa. Välj  för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt
Välj och håll ned  eller  .

Spela upp en låt upprepade gånger
Välj  .
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Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startsidan och låta musiken spela i
bakgrunden.

Skapa en spellista
Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa
urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj  > Musikspelare.

1 Välj och håll kvar på en låt, ett album eller en genre och välj Lägg till i spellista på
popup-menyn.

2 Ange ett namn på spellistan.

Om ett minneskort är isatt sparas spellistan på minneskortet.

Spela upp en spellista
Välj  > Spellista och önskad spellista.

Ta bort en låt från spellistan
I spellistan pekar du på en låt och håller kvar. Välj sedan Ta bort i popup-menyn.
Låten tas inte bort från telefonen, den tas bara bort från spellistan.

Tips! I Musikspelare skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de
senast spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.
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Synka musik mellan telefonen och datorn
Har du musik på datorn som du vill spela upp i telefonen? Nokia Suite är det snabbaste
sättet att kopiera musik till telefonen och du kan använda den för att hantera och
synka din musiksamling.

1 Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
Kontrollera att det finns ett kompatibelt minneskort i telefonen.

2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen och välj sedan USB > Nokia Ovi
Suite.

3 Öppna Nokia Suite på datorn. Se till att du har den senaste versionen av Nokia
Suite. Mer information finns i hjälpen till Nokia Suite.

Hämta den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/support.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas
upp på fler än en telefon.

Om Nokia Musik

 Välj  > Ovi Musik.

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

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

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

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

• Din telefon
• En kompatibel webbläsare
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• Nokia Suite

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

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

Skyddat innehåll
Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad
licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet. DRM-skyddade låtar kan
till exempel inte användas som ringsignaler eller alarmsignaler.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter
Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställningar >
Skyddat innehåll.

Spela in ljud
Välj  > Inspelare.

Spela in ett ljudklipp
Välj .

Avsluta inspelning
Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande
Välj  > Sänd.

FM-radio
Om FM-radion

 Välj  > FM-radio.

Du kan lyssna på FM-radio medan du använder telefonen. Koppla bara in ett headset
och välj en kanal.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten.
Headsetet fungerar som en antenn.
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Det går inte att lyssna på radio via ett Bluetooth-headset.

Du kan lyssna på radio även när enheten är i offlineläge och du behöver inte ha
täckning för mobilnätet. Kvaliteten på radioutsändningen beror på FM-radiosignalens
styrka där du befinner dig.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs
automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Söka efter och spara radiokanaler
Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem
senare.

Välj  > FM-radio.

Första gången du använder FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga
radiokanaler. Om inga radiostationer hittas kan du ange en frekvens manuellt. Du kan
också använda funktionen för automatisk sökning senare.

Ange en frekvens manuellt
1 Välj  >  > Sök kanaler manuellt.
2 Du anger frekvensen med upp- eller nedpilarna.Du kan använda frekvenser i

intervallet 87,5–108,0 MHz.

Söka efter alla tillgängliga kanaler
Välj  > .

Lyssna på radio
Lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är!

Välj  > FM-radio.
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Gå till nästa eller föregående kanal
Välj  eller  .

Visa alla tillgängliga kanaler
Välj  .

Sök efter en annan tillgänglig kanal
Välj och håll ned  eller  .

Tips! Om du vill kunna öppna radion snabbt lägger du till radiowidgeten på
startskärmen.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler
Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas
överst i listan.

Välj  > FM-radio.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan
1 Från verktygsfältet väljer du  .

2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan Flytta i popup-menyn.
3 Välj en ny plats i listan.

Kartor

Om Kartor
Kartor visar vad som är i din närhet och guidar dig till rätt plats. Kartor informerar dig
också om väderprognoser och länkar till de senaste reseguiderna.

• Hitta orter, gator och tjänster med Kartor.
• Synka dina favoritplatser och rutter mellan telefonen och webbtjänsten Nokia

Maps.
• Lagra och dela din plats i sociala nätverk med Check in.
• Hitta rätt med sväng för sväng-vägbeskrivningar med Kör.
• Se dagens väder och en prognos för kommande dagar, om det är tillgängligt, med

Väder.
• Få länkar med den senaste informationen om vad som händer i din närhet, var du

kan hitta en plats att sova och hur du bokar ett rum med Guider.

Koordinatinformation finns kanske inte tillgänglig i alla områden.
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Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa
språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänsteleverantören för mer
information.

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

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

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

Hitta och visa platser
Se var du är på en karta
Kolla var du är på kartan för att få reda på din position. Du kan också utforska olika
städer och länder.

Välj  > Kartor.

 visar var du är.  blinkar när du söker efter din position. Om Kartor inte hittar
dig visar  din senast kända plats.

En röd cirkel runt positionsikonen visar det allmänna området du är i om korrekt
positionering inte är tillgänglig. Uppskattningens exakthet är bättre i tätbefolkade
områden och den röda cirkeln är mindre.

Bläddra i kartan
Dra med fingret över kartan. Som standard är kartan orienterad mot norr. Välj  om
du vill att kartan ska rotera så att den visar din riktning.

Visa din aktuella eller senast kända plats
Välj .

Zooma in eller ut
Välj + eller -.

Tips! Du kan också placera två fingrar på kartan och dra dem ifrån eller mot varandra
för att zooma in eller ut. Alla telefoner har inte stöd för den här funktionen.

Om du är ansluten till internet hämtas nya gatukarta automatiskt om du bläddrar till
ett område som inte täcks av de gatukartor som är lagrade på telefonen.
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Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt
1 Välj  > Inställningar > Allmänt.
2 Välj Anslutning > Offline.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Hitta en plats
Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj  > Kartor och  .

1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
2 Välj ett objekt i listan över förslag.

Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag
Välj  .

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser
Välj  och en kategori, till exempel transport, logi eller butiker.

Tips! Du kan använda informationssidan för en plats du hittat om du vill enkelt
navigera till platsen, visa dess kontaktinformation eller för att spara och dela platsen.
Välj platsen så visas den på kartan. Om du vill visa informationssidan väljer du
informationsområdet högst uppe på skärmen.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade.
Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

För att undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv
internetanslutning om du har kartor över det genomsökta området sparade på
telefonen, men sökresultaten kan bli begränsade.

Hämta och uppdatera kartor
Spara nya gatukartor på telefonen så att du kan titta på kartorna utan att vara
ansluten till internet när du är ute och reser.

Välj  > Kartor.

Om du vill ladda ned och uppdatera kartor på telefonen behöver du en aktiv Wi-Fi-
anslutning.
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1 Välj  > Kartladdare > Lägg till nya kartor.
2 Välj en världsdel och ett land och välj Ladda ned eller Sök efter uppdateringar.

Tips! Använd datorprogrammet Nokia Suite för att ladda ned de senaste gatukartorna
och röststyrningsfilerna och kopiera dem till telefonen. Om du vill hämta och
installera Nokia Suite går du till www.nokia.com/support.

När du installerar en nyare version av programmet Kartor på telefonen tas lands- och
regionkartorna bort. Innan du använder Nokia Suite för att ladda ned nya kartor,
öppnar du och stänger programmet Kartor och kontrollerar att du har den senaste
versionen av Nokia Suite på datorn.

Ändra utseende på kartan
Du kan ändra utseendet på kartan så att den endast visar den information du vill ha.

Välj  > Kartor.

Visa viktiga byggnader och sevärdheter
Välj  > Landmärken.

Visa kollektivtrafikrutter
Välj  > Kollektivtrafik.

Vilka funktioner som finns tillgängliga kan variera efter region.

Guider
Planerar du en resa, eller är du på besök i en ny stad? Vill du veta vad som finns att
se och göra, eller var du kan tillbringa natten eller äta middag? Med Guider kan du
komma åt den senaste informationen från olika reseguider, bokningstjänster och
evenemangsguider.

Välj  > Guider.

Öppna en tjänst eller guide
Välj en titel.
När du vill återgå till huvudsidan väljer du Guider.

Denna tjänst kanske inte är tillgänglig i alla länder.

Väder
Kommer det att regna i eftermiddag? Hur varmt blir det på lördag? Kolla det aktuella
vädret eller väderprognosen för de kommande dagarna med Väder.
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Välj  > Väder.

Bläddra i den detaljerade väderprognosen
Om du vill bläddra framåt eller bakåt i tiden drar du i tidsreglaget längst ned i vyn.

Visa en femdagarsprognos
Välj . Välj  om du vill gå tillbaka till den detaljerade väderprognosen.

Denna tjänst kanske inte är tillgänglig i alla länder.

Om positioneringsmetoder
Kartor visar din position på kartan med hjälp av GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- eller
nätverksbaserad (cell-ID) positionering.

A-GPS och andra GPS-tillägg kanske kräver överföring av mindre mängd data över
mobilnätet.

GPS GPS (Global Positioning System) är ett navigeringssystem som
använder satelliter för att hitta var du är.

A-GPS Nättjänsten A-GPS (Assisted GPS) hämtar platsinformation via
mobilnätet och hjälper till att beräkna koordinaterna för den
aktuella platsen.

Telefonen är konfigurerad att använda Nokia A-GPS-tjänsten om
inte din nättjänsteleverantör har egna A-GPS-inställningar. Du
måste kunna ansluta till internet för att få assistansdata till din
telefon. Telefonen hämtar endast data från tjänsten när det
behövs.

Wi-Fi Med Wi-Fi-positionering förbättras positioneringen när GPS-
signaler inte är tillgängliga, t.ex. när du befinner dig inomhus eller
mellan höga byggnader.

Cell-ID Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) hittar Kartor din
position med hjälp av det mobilnät som din telefon är ansluten
till.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas
placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-
satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus
eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den
positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.
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Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och
kvalitet.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i
positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Stänga av positioneringsmetoder
Du kan stänga av assisted GPS (A-GPS), Wi-Fi eller nätverkspositionering för att
minska datakostnader, speciellt när du är utomlands.

Välj  > Inställn..

Välj Programinställningar > Positioner. > Positioneringsmetoder och stäng av
positioneringsmetoderna som du inte vill använda.

Det kan ta längre tid att hitta din plats, platsen kan vara mer felaktig och GPS-
mottagaren kan tappa din plats oftare.

Navigera till din destination
Köra till ett bestämt mål
Ta hjälp av Kör om du vill få sväng-för-sväng-instruktioner.

Välj  > Kör.

Köra till ett bestämt mål
Välj Ange mål och ett val.

Börja köra utan ett angivet mål
Välj Bara kör. Kartan följer din position.

Köra hem
Välj Kör hem.

När du väljer Kör hem för första gången uppmanas du att ange din hemposition.

Ändra hemposition
Välj  > Inställn. > Hemposition > Ändra.

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

Ändra språk för röstvägledning för körning
Röstvägledning hjälper dig att hitta rätt och låter dig njuta av resan.
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Välj  > Kör.

Välj  > Inställn. > Röstvägledning och ett språk.

Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Stäng av röstvägledning
Välj  > Inställn. > Röstvägledning > Ingen.

Ändra utseendet på vyn Kör
Vill du se en mer realistisk 3D-karta eller använder du Kör på natten när det är mörkt?
Med de olika kartlägena kan du alltid se informationen du behöver.

Välj  > Kör.

Visa kartan i 3D
Välj  > . Välj ikonen igen för att återgå till 2D-läge.

Du kan aktivera nattläge för att visa kartan när det är mörkt.

Aktivera nattläget
Välj  >  > Färger > Nattläge.

Kartan vrids som standard mot körriktningen.

Rikta kartan mot norr
Välj . Välj  igen för att rotera kartan tillbaka mot körriktningen.

Välj önskad rutt
Kör kan välja rutten som passar dina behov bäst.

Välj  > Kör.

1 Välj  >  > Ruttinställningar.
2 Välj Välj rutt > Snabbare rutt eller Kortare rutt.
3 Om du vill kombinera fördelarna med både korta och snabba rutter väljer du Välj

rutt > Optimerad.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda
vägar och färjor.
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Få trafik- och säkerhetsinformation
Förbättra din körupplevelse med information om trafikhändelser, filbyten och
hastighetsgränsen i realtid.

Välj  > Kör.

Visa trafikhändelser på kartan
Välj  > Trafik under körnavigering. Händelserna visas som trianglar och streck.

Du kan ställa in telefonen att meddela dig när du överstiger hastighetsgränsen.

Få hastighetsgränsvarningar
1 Välj  >  > Varningar.
2 I fältet Varningsstatus för fartgräns väljer du På.
3 Välj Fartgräns under 80 km/tim eller Fartgräns över 80 km/tim för att definiera

hur mycket du kan överstiga hastighetsgränsen innan du blir varnad.

Du kan ställa in Kör att undvika trafikhändelser, till exempel köer och vägarbeten, när
du planerar rutter och vägvisningar. Kör kontrollerar regelbundet rutten under
navigeringen och uppdaterar vägvisningen automatiskt.

Undvika trafikhändelser
Välj  >  > Ruttinställningar > Undvik trafik.

Tips! Du kan också välj Omdirigering i realtid när du öppnar Kör för att undvika
trafikhändelser.

Trafikinformationens tillgänglighet kan variera beroende på region och land.

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här
funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror
förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller
följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål
Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom
parker, gågator och shoppingcenter.

Välj  > Kartor.

1 Välj en plats och dess informationsområde längst upp på skärmen.
2 Välj Navigera > Gå hit.

Kartan är orienterad mot norr som standard.
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Vrid kartan åt det håll du ska gå
Välj . Du vrider kartan mot norr genom att välja  igen.

Du kan också välja vilken typ av rutt som gångnavigeringen ska använda.

Välja promenadläge
1 Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Ruttinställningar.
2 Välj Önskad rutt > Gator eller Rak linje.

Rak linje är användbar vid terräng utanför vägnätet eftersom den visar
gåriktningen.

När du går kan du kontrollera instrumentpanelen för information, till exempel hur
långt du gått och din genomsnittliga hastighet.

Kontrollera resemätaren från instrumentpanelen
Välj  > Instr.panel i navigeringsvy till fots.

Återställ resemätaren
Välj  > Återställ. Välj Alternativ > Återställ alla för att återställa alla räknare.

Ändra språk för röstvägledning till fots
Du kan enkelt ändra språk för röstvägledning eller stänga av det.

Välj  > Kartor.

Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Röstvägledning och ett språk.

Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Stäng av röstvägledning
Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Röstvägledning > Ingen.

Spara och dela platser
Spara eller visa en plats
För att hjälpa dig planera din resa kan du söka efter hotell, sevärdheter eller
bensinmackar och spara dem i telefonen.

Välj  > Kartor.

Spara en plats
1 Välj  om du vill söka efter en adress eller plats.

2 Välj platsens informationsområde längst upp på skärmen.
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3 Välj  på informationssidan.

Visa en sparad plats
Välj  >  > Platser och platsen på huvudvyn.

Gruppera platserna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Lägga till en sparad plats i en samling
1 Välj Platser.
2 Välj och håll ned platsen och välj sedan Organisera samlingar.
3 Välj Ny samling eller en befintlig samling. Välj sedan .

Synkronisera dina favoriter
Planera en resa på datorn på webbplatsen Nokia Kartor, synkronisera sparade platser
med din telefon och få tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser mellan telefonen och webbtjänsten Nokia Kartor
så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Välj  > Kartor.

Synkronisera sparade platser
Välj  >  > . Om du inte har ett Nokia-konto ombeds du skapa ett.

För synkronisering krävs en internetanslutning och det kan innebära att stora
datamängder överförs via tjänstleverantörens nät. Kontakta tjänstleverantören om
du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda webbtjänsten Nokia Kartor går du till www.nokia.com/maps.

Skicka en plats till en vän
När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj  > Kartor.

Dina vänner behöver inte ha en Nokia-telefon för att kunna visa platsen på kartan,
men de måste ha en aktiv internetanslutning.

1 Välj en plats och dess informationsområde högst uppe på skärmen.
2 Välj Dela > Dela via SMS eller Dela via e-post.

Ett e-postmeddelande eller SMS som innehåller en länk till platsen på kartan skickas
till din vän.
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Check in
Med funktionen Check in kan du hålla redan på var du har varit privat. Uppdatera dina
vänner och kontakter i sociala nätverk med vad du gör och dela din plats på dina
favorittjänster för sociala nätverk.

Välj  > Check in.

För att kunna checka in behöver du en aktiv internetanslutning och ett Nokia-konto.
Om du vill kunna dela din position måste du även ha ett konto hos en social
nätverkstjänst. Vilka sådana tjänster som stöds beror på vilket land eller område du
befinner dig i.

1 Logga in på ditt Nokia-konto (om du inte har ett konto ännu skapar du ett).
2 Du kan dela din position på de sociala nätverkstjänster du använder dig av. När

du för första gången använder Check in kan du ställa in kontouppgifterna för de
tjänster du använder.

3 Välj din nuvarande plats.
4 Skriv din statusuppdatering.

Du kan bara göra inlägg på de tjänster som du ställt in. Om du inte vill ta med en
tjänst väljer du logotypen för den tjänsten. Om du vill låta bli att ta med någon
tjänst alls och låta din position och statusuppdatering förbli privat avmarkerar du
kryssrutan som är markerade med och posta på. Om du vill skapa ett nytt
tjänstkonto väljer du  .

5 Välj Check in.

Eventuellt kan du också bifoga en bild i ditt inlägg, beroende på den sociala
nätverkstjänsten.

Tips! Du kan också checka in en plats direkt från Kartor, från informationssidan för
en plats. I Kartor väljer du platsen på kartan och informationsområdet högst upp på
skärmen. Välj Dela på informationssidan.

Visa din Check in historik
Välj  .

Du måste ha en Internetanslutning för att kunna checka in och dela din plats. Detta
kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan
tillkomma.

Tjänster för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia.
Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder
eftersom du kanske delar ut information till flera personer. Användarvillkoren för den

88 Kartor



sociala nätverkstjänsten gäller för delning av information på tjänsten. Läs noga
användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

Viktigt! Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera
sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du
kanske delar platsinformation med flera personer.

Rapportera felaktig kartinformation
Rapportera till Nokia om du upptäcker att information på kartan är felaktig eller
saknas.

Välj en plats på kartan, välj dess informationsområde högst uppe på skärmen och välj
sedan Rapportera.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i ditt land eller i din region. Internetanslutning krävs
för att rapportera felaktig eller saknad information.

Du kan till exempel rapportera följande:

• Gatunamn är felaktiga eller saknas
• Gator som är blockerade eller olämpliga att gå på
• Felaktiga begränsningar eller hastighetsgränser

Du kan lägga till mer information när du rapporterar.

Tidshantering

Klocka
Om klockan

 Välj  > Klocka.

Tips! Du kan också öppna klockan genom att välja den på startskärmen.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum
Välj klockan på startsidan.

Välj  > Inställningar > Tid eller Datum.

Ställa in alarm
Du kan använda telefonen som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.
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1 Välj .

2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du

Repetera.

Ta bort ett alarm
Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan Ta bort alarm på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm
När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under
en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du Snooze.

Ange snoozetidens längd
1 Välj klockan på startsidan.
2 Välj  > Inställningar > Alarm, snoozetid och ange tid.

Tips! Du kan även aktivera snoozefunktionen för alarmet genom att vända telefonens
display nedåt.

Uppdatera tid och datum automatiskt
Du kan ställa in telefonen så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras
automatiskt. Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Välj klockan på startsidan.

Välj  > Inställningar > Automatisk tidsuppdatering > På.
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Ändra tidszon när du reser
Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands eller visa tiden på olika platser.

Välj klockan på startsidan.

Öppna fliken Världsklocka .

Lägg till en plats
Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser. För länder med flera tidszoner
kan du lägga till flera platser.

Ange din aktuella plats
Välj en plats, håll kvar och välj sedan Ange som aktuell plats på popup-menyn.
Tiden som visas på telefonen ändras beroende på den valda platsen. Kontrollera att
tiden är korrekt.

Tips! Vill du snabbt ta bort en plats? Välj platsen, håll kvar och välj sedan Ta bort på
popup-menyn.

Kontrollera tiden i olika städer
Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan
också lägga till bilder för platserna, till exempel en bild av en vän som bor i staden
eller en bild av en turistattraktion.

Välj klockan på startsidan.

Öppna fliken Världsklocka .

Lägg till en plats
Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser. För länder med flera tidszoner
kan du lägga till flera platser.

Lägga till en bild för en plats
Välj platsen, håll kvar, välj Byt bild på popup-menyn och sedan en bild.

Kalender
Om kalendern

 Välj  > Kalender.

Kalendern i telefonen hjälper dig att hålla ordning på ditt schema.
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Tips! Vill du snabbt öppna din kalender? Lägg till en kalenderwidget på startskärmen.

Visa ditt veckoschema
Du kan bläddra bland kalenderhändelserna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se
alla händelser för en viss vecka.

Välj  > Kalender.

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på
skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer
Vill du se alla kalenderhändelser för en viss dag? Du kan bläddra bland
kalenderhändelserna i olika vyer.

Välj  > Kalender.

Välj  och önskad vy.

Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt
vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en kalenderhändelse
Välj  > Kalender.

1 Välj (Peka för att skapa händelse) eller peka på området nedanför en händelse
om det redan finns händelser. Kalenderns händelsetyp är möte som standard.

2 Fyll i fälten.
3 Om du vill att kalenderhändelsen ska upprepas med jämna mellanrum väljer du 

och ett tidsintervall. Välj Repetera till och ange ett slutdatum.
4 Välj .

Tips! Du kan också lägga till en kalenderhändelse i dagvyn. Välj och håll ned starttiden
och ställ in längden genom att dra pilarna.
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Använda olika kalendrar för arbete och fritid
Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj  > Kalender.

Skapa en ny kalender
1 Välj  > Kalendrar > .
2 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.
3 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte

kalenderhändelserna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på
startskärmen.

4 Välj .

Ändra inställningarna för en kalender
1 Välj en kalender i vyn Kalendrar.
2 Ändra namn, färg och synlighet.
3 Välj .

Lägg till en post i en kalender
1 När du lägger till en kalenderhändelse väljer du  och kalendern.

2 Fyll i fälten och välj .

Färgkoderna anger vilken kalender händelsen tillhör.

Lägga till en uppgift i att göra-listan
Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas
tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att
göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj  > Kalender.
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1 Välj (Peka för att skapa händelse) eller peka på området nedanför en händelse
om det redan finns händelser.

2 Välj fältet för händelsetyp  och välj Att göra som händelsetyp.

3 Fyll i fälten.
4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .

5 Välj .

Komma ihåg födelsedagar
Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum.
Påminnelserna upprepas varje år.

Välj  > Kalender.

1 Välj (Peka för att skapa händelse) eller peka på området nedanför en händelse
om det redan finns händelser.

2 Välj fältet för händelsetyp  och välj Årsdag som händelsetyp.

3 Fyll i fälten och välj .

Skicka en mötesbegäran
Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Välj  > Kalender.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

1 Öppna en händelse och välj  > Sänd > Via e-post.
2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
3 Du skickar en begäran genom att välja .

Lägga till plats i en kalenderhändelse
Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till
platsinformationen i kalenderhändelsen.

Välj  > Kalender.

1 Välj (Peka för att skapa händelse) eller peka på området nedanför en händelse
om det redan finns händelser.

2 Välj  Ange plats och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen
manuellt i textfältet.

3 Välj  .

94 Tidshantering



Kontor

Quickoffice
Om Quickoffice

 Välj  > Quickoffice.

Quickoffice består av följande:

• Quickword för Microsoft Word-dokument
• Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker
• Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer

Välj Uppdat. och uppgrad. för att köpa redigeringsversionen av Quickoffice.

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint
och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003) . Alla filformat stöds inte.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument
Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och
PowerPoint-presentationer.

Välj  > Quickoffice.

Öppna en fil
Välj Bläddra bl. filer och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj
filen.

Sortera filer
Välj  > Sortera efter.

Läsa PDF-dokument

 Välj  > Adobe Reader.

Öppna en fil
Välj Bläddra bl. filer och minnet där filen är lagrad. Bläddra till mappen och välj filen.

Använda kalkylatorn

 Välj  > Kalkylator.

1 Skriv första talet i uträkningen.
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2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
3 Skriv nästa tal i beräkningen.
4 Välj =.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning
Välj  > Minne > Spara eller Hämta.

Skriva anteckningar
Skapa en shoppinglista

 Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med
Anteckningar i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med
dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj  > Anteckn..

1 Välj Skapa anteckning.
2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan
Öppna anteckningen och välj  > Sänd och sändningsmetod.

Översätta ord

 Du kan översätta ord från ett språk till ett annat.

Välj  > Ordlista.

1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk
Välj  > Språk > Källa eller Mål.

Hämta fler språk på internet
Välj  > Språk > Hämta språk.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk. Alla språk stöds
inte.
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Öppna och skapa zip-filer

 Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och
komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.

Välj  > Zip.

Du kan spara zip-filerna i telefonens minne eller på ett minneskort.

Anslutbarhet

Internetanslutningar
Definiera hur telefonen ska ansluta till internet
Telefonen söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en
nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte
programspecifika inställningar tillämpas.

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar.

Använd en mobil dataanslutning
Välj Mobildata > På.

Använda en mobil dataanslutning när du är utomlands
Välj Tillåt mobildataanvändning > Globalt.
Kostnaderna för att ansluta till internet med en mobil dataanslutning kan vara
betydligt högre när du är utomlands.
Du kan också ställa in att telefonen så att den bara använder en mobil dataanslutning
när du är i ditt hemnätverk eller i ditt hemland.

Använda enbart en Wi-Fi-anslutning
Välj Mobildata > Av.

En kopplingspunkt kan vara en mobil dataanslutning eller en Wi-Fi-anslutning.

Du kan samla kopplingspunkter i en destinationslista, och ändra ordning i listan.

Exempel: Om en Wi-Fi-kopplingspunkt rankas högre än en kopplingspunkt för mobila
data i destinationslistan försöker telefonen alltid ansluta till Wi-Fi-kopplingspunkten
först och bara ansluta till kopplingspunkten för mobila data om Wi-Fi-
kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Lägga till en ny kopplingspunkt i destinationslistan
Välj Nätverksdestinationer > Kopplingspunkt.
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Ändra prioritetsordning för kopplingspunkter i destinationslistan
1 Välj Nätverksdestinationer > Internet.
2 Välj och håll ned på önskad kopplingspunkt och välj Ändra prioritet på menyn som

visas.
3 Peka på den plats i listan som du vill flytta kopplingspunkten till.

Wi-Fi
Om Wi-Fi-anslutningar 

 Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Wi-Fi.

Tips! Du kan också hantera dina anslutningar i statusmenyn. Dra nedåt från
meddelandeområdet och välj Wi-Fi. Om Wi-Fi inte visas väljer du  .

Tips! Du kan lägga till en Wi-Fi-widget  på startskärmen. Om du snabbt vill
aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen väljer du reglaget i widgeten. Du öppnar Wi-
Fi-programmet genom att välja  i widgeten. Wi-Fi-funktionen måste vara aktiverad.

I Wi-Fi-programmet visas en lista över tillgängliga nätverk och du får hjälp med att
ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.

Viktigt! Använd kryptering för att öka WiFi-anslutningens säkerhet. Om du
använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

Obs: Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till
exempel bara tillåtet att använda WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna
om du vill ha mer information.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk hemma 
Du kan minska kostnaderna för dataöverföring genom att ansluta till ditt Wi-Fi-
hemnätverk när du är hemma och vill surfa på internet via telefonen.
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1 Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet. Om Wi-Fi
inte visas väljer du .

2 Välj Wi-Fi och ditt Wi-Fi-hemnätverk. Om Wi-Fi-hemnätverket är skyddat anger
du lösenordet. Om Wi-Fi-hemnätverket är dolt väljer du Annat (dolt nätverk) och
anger nätverksnamnet (SSID).

Avsluta Wi-Fi-anslutningen
Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk var du än befinner dig 
Det är praktiskt att ansluta till internet via ett Wi-Fi-nätverk när du inte är hemma. Du
kan ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

1 Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet. Om Wi-Fi
inte visas väljer du .

2 Välj Wi-Fi och önskad Wi-Fi-anslutning.

Avsluta Wi-Fi-anslutningen
Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Bluetooth
OM Bluetooth-anslutningar

 Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och
bilsatser.
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Med hjälp av anslutningen kan du skicka data från telefonen, kopiera filer från en
kompatibel dator och skriva ut filer med en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av
radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig
inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter
och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

När telefonen är låst är endast anslutningar till godkända enheter möjliga.

Tips! Du kan även hantera dina Bluetooth-anslutningar i statusmenyn. Öppna
statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet och välja Bluetooth. Om
Bluetooth inte visas väljer du .

Ansluta till ett trådlöst headset
Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när telefonen inte är precis
bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta arbeta på datorn under samtalets gång.
Trådlösa headsets säljs separat.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.

1 Välj Bluetooth > På för att aktivera Bluetooth.
2 Slå på headsetet.
3 Öppna fliken Kopplade enheter .

4 Välj headsetet.
Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja  > Ny
hopkopplad enhet.

5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till
headsetet.
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Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth
Med Bluetooth kan du skicka bilder, videoklipp, visitkort och kalenderhändelser samt
annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till datorn.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är
ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan
kompatibel enhet.

1 Markera och håll på objektet, till exempel en bild. Välj Sänd > Via Bluetooth i
popup-menyn.

2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka
efter den genom att välja Fler enheter. Vid sökningen visas de Bluetooth-enheter
som finns inom räckvidden.

3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet,
som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används
ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra
enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge
Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i
telefonen.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.

Telefonen och tillbehöret måste kopplas ihop innan du kan aktivera det fjärranslutna
SIM-läget. Påbörja ihopkopplingen från bilsatsen.

1 Om du vill aktivera Bluetooth väljer du Bluetooth > På.
2 Om du vill aktivera fjärranslutet SIM-läge väljer du Fjärranslutet SIM-läge > På.
3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas Fjärranslutet SIM-läge på startskärmen.
Anslutningen till det trådlösa nätverket är stängd och du kan inte använda SIM-
korttjänster eller funktioner som kräver mobilnätsignal.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett
kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge
Tryck på strömbrytaren och välj Avsluta fjärr-SIM.
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Blockera en enhet
Du kan förhindra att andra enheter skapar en Bluetooth-anslutning till din telefon.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.

Öppna fliken Kopplade enheter , välj och håll ned den enhet du vill blockera och
välj sedan Blockera på popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan med blockerade enheter
Öppna fliken Blockerade enheter , välj och håll ned den enhet du vill ta bort från
listan och välj sedan Radera på popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du
vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda din telefon
När Bluetooth är aktiverat på telefonen kan du själv bestämma vem som ska kunna
hitta och ansluta till din telefon.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.

Hindra andra enheter från att identifiera telefonen
Välj Telefonens synlighet > Dold.
När telefonen är dold kan andra enheter inte identifiera den. Ihopkopplade enheter
kan dock fortfarande ansluta till telefonen.

Inaktivera Bluetooth
Välj Bluetooth > Av.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det
hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

USB-datakabel
Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och en dator
Med hjälp av en USB-datakabel kan du säkerhetskopiera och kopiera bilder, videor
och annat innehåll mellan telefonen och en dator.

1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja
 > Inställn. och Anslutbarhet > USB > Mediaöverföring.

2 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel .

Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte
fungerar på din dator använder du läget Masslagring.
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3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge
Aktivera lämpligt USB-läge när du använder en USB-datakabel för att ansluta till olika
enheter så får du bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar telefonen
och datorn.

1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen.
3 Välj USB och från följande:

 Nokia Ovi Suite  — Anslut telefonen till en kompatibel dator som har Nokia Suite
installerat. I det här läget kan du synkronisera telefonen med Nokia Suite och använda
andra Nokia Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Nokia Suite-programmet.
 Masslagring  — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Suite

installerat. Telefonen identifieras som ett USB-minne. Du kan även ansluta telefonen
till andra enheter som det går att koppla en USB-enhet till, till exempel till en
ljudanläggning hemma eller i bilen.

Du kanske inte kan använda vissa av telefonens program när den är ansluten till en
dator i det här läget.

Den andra enheten har inte tillgång till minneskortet i din telefon.
 Mediaöverföring  — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia

Suite installerat. Musik som är DRM-skyddad (Digital Rights Management) måste
överföras i det här läget. Vissa hemmabiosystem och skrivare kan också användas i
det här läget.

 Anv. tel. s. modem  — Anslut telefonen till en kompatibel dator och använd
telefonen som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.

Ansluta en USB-masslagringsenhet
Du kan använda en USB-adapter (OTG, On-The-Go) för att ansluta telefonen till
kompatibla USB-minnen och hårddiskar. Du kan t.ex. spara foton på ett USB-minne
utan att behöva ansluta det till en dator.

Ansluta ett USB-minne
1 Anslut USB-adapterns mikro-USB-ände (säljs separat) till telefonens mikro-USB-

kontakt.
2 Anslut ett USB-minne i USB-adaptern.
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Programmet Filer öppnas och USB-minnet visas som ett massminne.

Kopiera en fil
I Filer pekar du och håller på filen du vill kopiera och väljer önskat alternativ och det
minne och den mapp du vill kopiera till.

Om du ansluter en hårddisk som behöver en strömstyrka som är mer än vad telefonen
kan ge visas ett felmeddelande. Du måste ansluta hårddisken till en extern strömkälla.

VPN-anslutningar
Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar > VPN.

Du måste ha en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att t.ex. få tillgång till
företagets intranät eller kunna läsa din jobb-e-post på distans.

VPN-policyer anger hur data krypteras och hur ditt företag kontrollerar din telefon.
Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, certifikat och
policyer. När du har installerat en policy skapas en VPN-anslutningsmetod
automatiskt i intranätdestinationen.

Sök efter mobilt VPN på www.nokia.com/support om du vill ha mer information.

Viktigt! Ett certifikat minskar avsevärt riskerna med fjärranslutningar och
programvaruinstallation. För att certifikaten ska ge ökad säkerhet måste de användas
på rätt sätt och vara korrekta, godkända eller betrodda. Certifikat har en begränsad
livslängd. Om de har gått ut eller är ogiltiga kan du kontrollera att det aktuella datumet
och den aktuella tiden i enheten är korrekta.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på
certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Stänga en nätanslutning
Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla
nätanslutningar med programmet Ansl.hanterare.
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Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Anslutningshanterare.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de aktuella nätverksanslutningarna.  anger
en mobil dataanslutning och  anger en Wi-Fi-anslutning.

Välj anslutningen, håll kvar och välj Frånkoppla i popup-menyn.

Visa information om en anslutning
Välj anslutningen, håll kvar och välj Information i popup-menyn.
Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens
varaktighet.

Tips! I de flesta vyer kan du visa vilka anslutningar som är aktiva genom att dra nedåt
från meddelandeområdet.

Telefonhantering

Hålla telefonens programvara uppdaterad
Om uppdateringar för telefonens programvara och program 
Håll dig uppdaterad – uppdatera din telefons programvara och program för att få nya
och förbättrade funktioner för din telefon. Telefonens prestanda kan också
förbättras av programuppdateringar.

Säkerhetskopiera personlig information innan du uppdaterar telefonens
programvara.

Varning!
Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för
att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.
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Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll,
vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

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

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte
längre gäller. Du hittar den uppdaterade användarhandboken på www.nokia.com/
support.

Uppdatera telefonens programvara och program via telefonen

 Du kan söka efter uppdateringar till telefonens programvara eller program och
trådlöst ladda ned och installera dem till din telefon (nättjänst). Du kan även ange att
telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller
rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj  > Progr.uppd..

Du kanske måste starta om telefonen för att slutföra uppdateringen.

Visa uppdateringsinformation
Välj och håll ned en uppdatering.

Installera alla uppdateringar
Välj .

Välj vilka uppdateringar som ska installeras
Välj  > Markera uppdateringar och de uppdateringar som du vill installera. Alla
uppdateringar väljs som standard.

Ange att telefonen ska söka efter uppdateringar automatiskt
Välj  > Inställningar > Autom. sökn. efter uppdat..

Uppdatera telefonens programvara via datorn
Du kan använda datorprogrammet Nokia Suite för att uppdatera programvaran i
telefonen. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet
och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.nokia.com/support om du läsa mer och ladda ned Nokia Suite.
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Hantera filer
Om filhanteraren

 Välj  > Filer.

Du kan bläddra bland, hantera och öppna filer på telefonen. Du kan också visa och
hantera filer på ett isatt kompatibelt minneskort.

Visa filerna som finns lagrade i telefonen
Välj  > Filer och det önskade minnet.

Filerna och mapparna på den översta nivån på den minnesplatsen visas.

Visa innehållet i en mapp
Välj önskad mapp.

Ordna filer
Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att
säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta
eller ta bort filer och undermappar.

Välj  > Filer.

Skapa en ny mapp
Välj  > Ny mapp i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera en fil till en mapp
Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Ta bort en fil från en mapp
Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång
1 Välj  > Markera flera objekt.
2 Välj filerna.
3 Välj  och lämpligt alternativ.

Säkerhetskopiera filer
Vill du vara säker på att inga viktiga filer går förlorade? Du kan skapa säkerhetskopior
av telefonminnet.

Välj  > Filer och Säkerhetskop. & återställ.
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Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar telefonminnet regelbundet.

Tips! Använd Nokia Suite för att säkerhetskopiera allt innehåll i telefonen till en
kompatibel dator. Dina viktiga filer finns då fortfarande tillgängliga om telefonen blir
stulen eller skadad.

Formatera ett minneskort
Vill du ta bort allt innehåll från minneskortet? När du formaterar minneskortet tas
alla data på kortet bort.

1 Välj  > Filer.
2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj Formatera i popup-menyn.

Lösenordsskydda minneskortet
Vill du skydda minneskortet mot obehörig användning? Du kan lösenordsskydda data.

1 Välj  > Filer.
2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj Ange lösenord i popup-menyn.
3 Ange ett lösenord.

Förvara lösenordet på ett säkert ställe, inte tillsammans med minneskortet.

Frigör telefonminne
Behöver du utöka mängden tillgängligt minne på telefonen så att du kan installera
fler program eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om de inte längre behövs:

• SMS, MMS och e-postmeddelanden
• Kontaktposter och kontaktinformation
• Program
• Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade program
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• Musik, bilder och videor

Kopiera det innehåll som du vill spara på ett kompatibelt minneskort (om sådant finns)
eller på en kompatibel dator.

Hantera program
Om programmen

 Välj  > Inställn. och Installationer.

Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera
programinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

• Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
• Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis

eller .sisx.
• Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din telefon.

Ta bort ett program från telefonen
Du kan ta bort installerade program som du inte använder och få mer ledigt minne.

Välj  > Inställn. och Installationer.

1 Välj Redan installerat.
2 Peka och håll på programmet du vill ta bort och välj Avinstallera.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den
ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna
programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har
skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det
installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i
användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara
andra filer. Använd Nokia Suite för att säkerhetskopiera dina installationsfiler till en
kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från telefonens minne med hjälp
av filhanteraren.
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Synkronisera innehåll
Om Synkronisera

 Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkr..

Skulle du vilja ha kalendern, anteckningarna och annat innehåll säkerhetskopierat och
nära till hands oavsett om du sitter vid datorn eller är på språng med telefonen? Du
kan synkronisera kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan telefonen och en
fjärrserver. När du har synkroniserat finns det en säkerhetskopia av all viktig
information på servern.

Synka innehåll mellan telefonen och en fjärrserver
Synka viktigt innehåll mellan telefonen och en fjärrserver för att skapa en kopia du
kan nå var du än befinner dig.

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.

Du kan få synkinställningar i ett konfigurationsmeddelande från
nättjänstleverantören. Synkinställningarna sparas som en synkprofil. När du öppnar
programmet visas standardsynkprofilen eller profilen som du använde senast.

Ta med eller utelämna innehållstyper
Välj en innehållstyp.

Synka innehållet
Välj  > Synkronisera.

Tips! Du kan synka innehåll mellan telefonen och Nokia-tjänster med hjälp av
programmet Ovi Sync.

Om Nokia Synk

 Välj  > Ovi Synk.
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Du kan synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din
telefon och Nokia-tjänster. På så sätt har du alltid en säkerhetskopia av viktigt
innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att använda Ovi Sync. Om du inte har något
konto kan du ansluta till en Nokia-tjänst – då får du frågan om du vill skapa ett konto.

Om du använder Ovi Sync för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Nokia-
tjänster ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail
for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner
Du kan synkronisera och kopiera kontakter, bilder och annat innehåll mellan två
kompatibla Nokia-telefoner med hjälp av Bluetooth, och det kostar inget.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Telefonöverföring.

1 Välj bland följande:

  — Kopiera innehåll från en annan telefon.

  — Kopiera innehåll till en annan telefon.

  — Synkronisera innehåll mellan två telefoner.

2 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth
måste vara aktiverat på båda telefonerna.

3 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet,
som du kan definiera själv, måste anges för båda telefonerna. I vissa telefoner
används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den
andra telefonen.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

4 Markera innehållet och välj OK.

Skydda din telefon
Ange att telefonen ska låsas automatiskt
Vill du skydda telefonen mot obehörig användning? Ange en säkerhetskod och att
telefonen ska låsas automatiskt när du inte använder den.

1 Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering och Säkerhetsinställningar >
Telefon & SIM-kort.

2 Välj Låskod och ange en låskod. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda
siffror, symboler samt stora och små bokstäver.
Ge inte låskoden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte
tillsammans med telefonen. Om du glömmer låskoden och telefonen är låst måste
telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla
privat information i telefonen kan komma att raderas. Kontakta din Nokia Care-
center eller din telefonåterförsäljare för mer information.
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3 Välj Automatisk telefonlåstid > Användardefinierat och ange efter hur lång tid
telefonen ska låsas automatiskt.

Lås telefonen manuellt
Tryck på strömknappen på startskärmen , välj Lås telefonen och ange
säkerhetskoden.

Låsa upp telefonen
Skjut knapplåsreglaget, ange låskoden och välj OK.
Tryck på menyknappen och välj Lås upp om du inte når knapplåsreglaget.

Fjärrlås telefonen
Har du glömt telefonen på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda
den? Du kan fjärrlåsa telefonen med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan också
fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsning
1 Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering och Säkerhetsinställningar >

Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat.
2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både

gemener och versaler.
3 Verifiera texten genom att ange den igen.
4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet
Du fjärrlåser telefonen genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den
som ett SMS till enheten.

Du behöver låskoden för att kunna låsa upp telefonen.

Kryptera dina data
Vill du skydda dina data mot obehörig användning? Du kan kryptera dina data på
telefonen med hjälp av en krypteringsnyckel. Du kan också kryptera minneskortet
och skydda krypteringsnyckeln med ett lösenord.

Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställningar >
Kryptering.

Det kan ta flera minuter att kryptera eller avkryptera alla data. Under den här
processen ska du inte:

• Använda telefonen om du inte måste
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• Stänga av telefonen
• Ta bort batteriet

Om du inte har angett att telefonen ska låsas automatiskt när den inte används
ombeds du att göra det när du krypterar data första gången.

Kryptera telefonens minne
Välj Kryptering av.

Kryptera ett minneskort
1 Välj Kryptering av > Kryptera och spara nyckel.
2 Skydda krypteringsnyckeln genom att ange ett lösenord. Lösenordet måste

innehålla minst fyra tecken. Du kan använda stora och små bokstäver, siffror och
symboler.

3 Ge krypteringsnyckeln ett namn så att det blir lättare att hitta rätt nyckel.

Tips! Du kan också använda en befintlig nyckel eller kryptera minneskortet utan en
nyckel.

Avkryptera telefonens minne
Välj Kryptering på.

Avkryptera ett minneskort
Välj Kryptering på > Dekryptera.

Tips! Om du vill avkryptera minneskortet och avaktivera krypteringen väljer du
Kryptering på > Dekrypt. & avaktiv. krypt..

Förbereda telefonen för återvinning
Om du köper en ny telefon, eller vill kasta telefonen av någon annan anledning,
rekommenderar vi att du lämnar telefonen för återvinning. Ta först bort all personlig
information och allt innehåll från telefonen.

Ta bort allt innehåll
1 Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort eller en kompatibel

dator.
2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
3 Välj  > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar >

Radera data och återställ.
4 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.
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5 Telefonen slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt
innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar,
meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade
program, har tagits bort.
Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Kom ihåg att ta bort minneskortet och SIM-kortet från telefonen.

Söka efter mer hjälp

Support
Om du vill veta mer om hur du ska använda telefonen eller om du inte vet hur telefonen
fungerar läser du användarhandboken i telefonen. Välj  > Anv.handb..

Du kan också titta på Nokias videokanal för support på YouTube.

Gör följande om du har problem:

• Starta om telefonen. Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Efter ca en minut
sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.

• Uppdatera telefonens programvara
• Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet ändå inte går att lösa kontaktar du Nokia för reparationsalternativ. Gå
till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alla data i telefonen innan du lämnar in
den på reparation, eftersom all personlig information i telefonen kan komma att
raderas.

Koder

PIN- eller PIN2-kod

(4–8 siffror)

Skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och behövs för
åtkomst till vissa funktioner.

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

Kontakta din tjänsteleverantör om koderna inte medföljde
SIM-kortet eller om du har glömt dem.

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

PUK- eller PUK2-kod Behövs för att låsa upp en PIN- eller PIN2-kod.
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(8 siffror) Kontakta din tjänsteleverantör om koden inte medföljde SIM-
kortet.

IMEI-nummer

(15 siffror)

Detta används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket.
Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna
telefoner.Du kanske också måste ange numret till Nokia Care-
tjänster.

Om du vill se ditt IMEI-nummer slår du *#06#.

Låskod
(säkerhetskod)

(min. 4 siffror eller
bokstäver)

Detta hjälper dig att skydda din telefon mot otillåten
användning.

Du kan ange att telefonen ska fråga efter låskoden som du
definierar.

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

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

Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer
information.

Felsökning

Återställ grundinställningarna
Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till deras
ursprungliga värden.

1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
2 Välj  > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar >

Återställ.
3 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.

Detta påverkar inte dokumenten och filerna i telefonen.

När du har återställt originalinställningarna slås telefonen av och sedan på igen.
Omstarten kan ta längre tid än en vanlig uppstart.

Vad ska jag göra när minnet är fullt?
Om telefonen visar att minnet är fullt tar du bort program och innehåll som du inte
behöver från telefonens minne.
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Om du får ett meddelande att det inte finns tillräckligt med minne att när du tar bort
flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

Kopiera innehållet du vill behålla till ett kompatibelt minneskort (om sådant finns) eller
en kompatibel dator. Om det går kan du installera program på minneskortet i stället
för i telefonens minne.

Meddelandeindikatorn blinkar
Fråga: Varför blinkar meddelandeindikatorn på startsidan?

S: Maximalt antal meddelanden finns lagrade på telefonen. Ta bort några
meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras på SIM-kortet är betydligt lägre
än antalet som kan lagras i telefonens minne. Du kan spara meddelanden på en
kompatibel dator med Nokia Suite.

En kontakt visas två gånger i kontaktlistan
F: Jag har en kontakt som visas två gånger i kontaktlistan. Hur tar jag bort en av
dem?

S: Du kan lägga ihop två kontakter till en. Välj Alternativ > Sammanf. 2 kontakter,
välj kontakterna du vill sammanfoga och välj Sammanf..

Oläsliga tecken när du surfar på internet
Välj  > Internet.

Om oläsliga tecken visas väljer du  >  > Sida > Standardkodning och rätt
kodning för språkets teckenuppsättning.

Förbereda telefonen för återvinning
Om du köper en ny telefon, eller vill kasta telefonen av någon annan anledning,
rekommenderar vi att du lämnar telefonen för återvinning. Ta först bort all personlig
information och allt innehåll från telefonen.

Ta bort allt innehåll
1 Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort eller en kompatibel

dator.
2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
3 Välj  > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar >

Radera data och återställ.
4 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.
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5 Telefonen slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt
innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar,
meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade
program, har tagits bort.
Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Kom ihåg att ta bort minneskortet och SIM-kortet från telefonen.

Var rädd om miljön

Spara energi
Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

• Stäng program och dataanslutningar, till exempel Wi-Fi- eller Bluetooth-
anslutningen, när de inte används.

• Minska skärmens ljusstyrka.
• Ange att telefonen ska gå över till energisparläge efter så kort inaktiv tid som

möjligt.
• Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna

När telefonen har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material
eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar
Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du
återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på
www.nokia.com/werecycle, eller ring Nokia Care kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller
förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter,
batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin
livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga
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hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i telefonen finns på
www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nättjänster och kostnader
Enheten är godkänd för användning i följande nät: WCDMA 900-, 1700–2100-, 1900-, 2100- och GSM/EDGE 850-, 900-,
1800- och 1900 MHz-nätverk . För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nättjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för
datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till
att garantin täcker eventuella skador.

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

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska
komponenterna kan skadas.

• Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och
göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.

• Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan,
vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.

• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå
sönder.

• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

• Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.

• Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.

• Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten,
minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

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

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du
till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-
produkter finns på www.nokia.com/recycling . .

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

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella
rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-
skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WM DRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon
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DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt
nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten
inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer
av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

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

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Suite när du ska
säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska
kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva
återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras.
Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet
kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänstleverantören för mer
information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt
i enheten.

Batterier och laddare
Information om batteri och laddare
Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5CT-batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler
batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-15. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren
kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

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

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och
passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet
Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör
håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom
överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

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

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett
reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser.
Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

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

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

Ytterligare säkerhetsinformation
Nödsamtal
Ringa ett nödsamtal
1 Kontrollera att enheten är påslagen.

2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Gör även följande:

• Sätt i ett SIM-kort.

• Ta bort samtalsbegränsningar som du har aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning
eller begränsad grupp.

• Om enhetens skärm och tangenterna är låsta låser du upp dem.

3 Du rensar displayen genom att trycka så många gånger som behövs på menyknappen.

4 Välj .

5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig.

6 Välj .

7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du slår på enheten första gången kanske du blir uppmanad att skapa ett Nokia-konto. Om du behöver ringa ett nödsamtal
medan du skapar kontot trycker du på menyknappen.

Viktigt! Aktivera både mobilsamtal och internetsamtal, om enheten har stöd för internetsamtal. Nödsamtal kan kopplas
både via mobilnätet och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita
dig aldrig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

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

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

Inopererade medicinska enheter
Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet
och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för
att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på
följande:

• alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten

• inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka

• hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten

• stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar

120 Produkt- och säkerhetsinformation



• följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

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

Hörsel

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

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

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

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

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

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

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

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

Användningsmiljö
Den här enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5
centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte
innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av
datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är
slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska
media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar,
automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta
mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och
kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt
installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med
enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i
området där krockkudden vecklas ut.
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Områden med risk för explosion
Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid
bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden.
Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och
pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller
områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring
av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon
som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att
använda enheten i närheten.

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

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt
rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen
ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det
fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR
mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-
värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att
nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,03 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings-
och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-718 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på
http://www.nokia.com/global/declaration.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Ovi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia
tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst
form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller
sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.
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Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

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

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

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

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

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken
innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall
sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och
ansvarsskyldigheter.
Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren
eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av
exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.
Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion,
innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt
skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer
enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.
Tillgängligheten av Nokia-tjänster kan variera mellan olika områden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning).
FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan
avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Den här enheten uppfyller del 15
av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två
förutsättningar: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste acceptera all störning som tas emot,
inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av
Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan
enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.
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