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Modellnummer: Nokia N70-1. Nedan kallad Nokia N70 Music Edition.

Knappar och delar
•  På-/av-knapp (1)
• Högtalarutgång (2)
• Ljussensorn (3) läser ständigt av ljusförhållandena. 

Kan göra att displayen och knapparna blinkar 
i svagt ljus.

•   Väljarknappar (4) för val av kommandon 
och objekt

•  Samtalsknapp (5)
•  Bläddringsknapp (6) med femvägsnavigering 

för menyerna. Tryck mitt på bläddringsknappen ( ) 
för att välja, acceptera eller aktivera.

•  Menyknappen (7) öppnar huvudmenyn.
•  Redigeringsknappen (8) öppnar en lista med 

kommandon när du redigerar text.
• Mikrofon (9)
• Att trycka och hålla ned  (10) fungerar som en 

genväg till en Internet-anslutning.
•  Raderingsknappen (11) tar bort text och objekt.
•  Musikåtkomstknapp (12) är en genväg till 

musikprogram.
•  Slutknapp (13)
• Avtryckarknapp (14) för stillbilder med kameran på enhetens baksida
• Minneskortsplats (15)
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• Kamera på enhetens framsida (16) för videosamtal (lägre upplösning är kameran på 
enhetens baksida). 

• Hörlur (17)
• Öppna linsskyddet (18) för att aktivera kameran på 

enhetens baksida.
• Kamera på enhetens baksida (19). Används för att 

ta bilder i hög upplösning och för att spela in 
videoklipp.

• Lysdiodsblixt (20)
• Laddarkontakt (21)
• Pop-PortTM-kontakt (22) för en kompatibel 

USB-kabel, fjärrkontrollenhet och andra tillbehör.

Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet
Ordlista: USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av 
UMTS-mobiltelefoner.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.
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1 Vänd enhetens baksida mot dig. Tryck på låsspärren (1) 
och för skalet i pilens riktning (2).

2 Lyft skalet (3).

3 Öppna (U)SIM-korthållaren genom att lyfta hållaren (4).

4 Sätt i (U)SIM-kortet (5). Kontrollera att kortets kontaktyta 
är vänd mot kontakterna på enheten och att kortets 
snedskurna hörn pekar nedåt mot enhetens nedre del.

5 Stäng hållaren och lås den på plats.

6 Sätt i batteriet (6).
7 Sätt tillbaka baksideskalet.
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Sätta i minneskortet
Använd endast RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards) som är godkända av Nokia med
här enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men alla andra
märken fungerar kanske inte korrekt eller är helt kompatibla med den här enheten.

Använd endast RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards) som är kompatibla med den hä
enheten. Andra minneskort, t ex SD-kort (Secure Digital), passar inte in i minneskortsplats
och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan b
minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan g
förlorade.

Använd ett kompatibelt minneskortet för att spara minnet på din enhet. Du kan också 
säkerhetskopiera information från din enhet till ett kompatibelt minneskortet, till exempe

• RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard)-minneskort 

• MMC-adapter (MultiMediaCard) 
Du behöver ingen adapter om du använder RS-MMC i din Nokia N70 Music Edition. 
Med adaptern kan du använda RS-MMC i andra kompatibla enheter med en MMC-pla
i full storlek.

Ett kompatibelt minneskortet sitter kanske redan i enheten.
1 Öppna luckan (7) till minneskortsplatsen när du ska sätta 

i ett minneskort. Sätt fingret i fördjupningen längst upp 
på luckan och öppna luckan.
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2 Placera ett kompatibelt minneskort i hållaren (8). 
Kontaktytan på kortet ska vara vänd uppåt och det 
snedskurna hörnet måste vara vänt mot enhetens 
nedre del.

3 Tryck in kortet (9). Du hör ett klick när kortet sitter på plats.
4 Stäng luckan. Det går inte att använda minneskortet om 

luckan är öppen.

Mata ut minneskortet
1 Öppna luckan till minneskortshållaren.
2 Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
3 Ta bort minneskortet. Välj OK om enheten är påslagen.

 Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning 
där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning 
kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som 
lagras på kortet.
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Ladda batteriet
1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
2 Anslut sladden till enheten. Indikatorstapeln i displayen 

börjar stiga. Enheten kan användas när den laddas. 
Om batteriet är helt tomt kan det ta några minuter 
innan laddningsindikatorn visas.

3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla 
först loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

Headset och 
fjärrkontrollenhet
Du kan använda headsetet för att hantera samtal 
och lyssna på musik på din Nokia N70 Music 
Edition-enhet.

Sätt i headset-kontkaten i fjärrkontrollenhetens 
headset-kontakt. Sätt i fjärrkontrollenhetens 
Pop-Port-kontakt i Pop-Port-kontakten på 
din enhet. Headsetet är nu klar att använda.

Om du vill ringa ett samtal anger du numret 
på enhetens knappsats på samma sätt som när 
fjärrkontrollenheten inte är  ansluten till din enhet. 
Tala i fjärrkontrollenhetens mikrofon under 
samtalet. Tryck på  för att svara och 
avsluta samtal.
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Använd fjärrkontrollenhetens medieknappar för att styra musikspelaren. Tryck på volymkna
på sidan av fjärrkontrollenheten om du vill justera hörlursvolymen. Skjut låsreglaget på sid
fjärrkontrollenheten om du vill låsa fjärrkontrollknapparna.

Slå på enheten
Tryck och håll ned .

Om du uppmanas att ange en PIN-kod, UPIN-kod eller låskod 
anger du koden (**** visas). Tryck sedan på OK. (U)PIN-koden 
följer vanligen med (U)SIM-kortet.Grundinställningen för 
låskoden är 12345. Mer information om koder finns 
i användarhandboken för enheten.

Enheten har en inbyggd antenn.

 Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig 
kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med 
antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar 
mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när 
du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets 
livslängd.

När du slår på enheten för första gången kan du uppmanas att ange följande information
Välj din stad:, Tid:, och Datum:. Använd bläddringsknappen ( ) och sifferknapparna. 
Ange de första bokstäverna i stadens namn så hittar du staden. Vilken stad du väljer defin
också tidszonen för enhetens klocka.

Tryck på  för att öppna huvudmenyn.
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Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enhet
I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. 
Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner
Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Om displayen
Ta bort plastskydden som täcker displayen och kameran på enhetens framsida.

Det kan förekomma ett mindre antal missfärgade eller ljusa prickar på skärmen. Så är det
den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på elle
Det är helt normalt och är inte ett fel.

Inställningar för MMS och mobilt Internet
I din Nokia N70 Music Edition är normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelni
och mobilt Internet automatiskt konfigurerade i enlighet med informationen från din 
tjänstleverantör eller nätoperatör.

Viktiga indikatorer
 Enheten används i ett GSM-nät.

 (nättjänst) Enheten används i ett UMTS-nät.

 Du har fått ett eller flera nya meddelanden i mappen Inkorg i Medd.. 

 Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg.

 Du har missade samtal.
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 Visas om Ringsignal har ställts in på Ringer ej och Ton för meddelanden, Sign. för 
chattmedd. och Ton för e-post har ställts in på Av.

 Knapparna på enheten är låsta.

 En alarmsignal är inställd.

 (nättjänst) Den andra telefonlinjen används.

 Alla samtal till enheten kopplas vidare. Om du har två telefonlinjer representeras 
vidarekopplingen av den första linjen av symbolen , och den andra av .

 Ett headset är anslutet till enheten.

 En slinga är ansluten till enheten.

 Anslutningen till ett Bluetooth-headset har förlorats.

 Ett datasamtal är aktivt. 

 En GPRS- eller EDGE-paketdataanslutning finns tillgänglig.

 En GPRS- eller EDGE-paketdataanslutning är aktiv. 

 En GPRS- eller EDGE-paketdataanslutning är parkerad.

 En UMTS-paketdataanslutning finns tillgänglig.

 En UMTS-paketdataanslutning är aktiv.

 En UMTS-paketdataanslutning är parkerad.

 Bluetooth-anslutning har aktiverats.

 Data överförs med hjälp av en Bluetooth-anslutning.

 En USB-anslutning är aktiv.

 Du har ett läst e-postmeddelande som ännu inte har hämtats till enheten.

 Du har ett oläst e-postmeddelande som ännu inte har hämtats till enheten.
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Knapplås
Använd knapplåset för att undvika att knapparna trycks ned av misstag.

Så här låser du: I vänteläge trycker du på  och sedan . När knapparna är låsta visas 

Så här låser du upp: Tryck på  och sedan .

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns 
inprogrammerat i enheten. 

När du öppnar kamerans linsskydd inaktiveras knapplåset, om det är på. När du stänger 
linsskyddet återgår enheten till föregående läge, och knapplåset aktiveras på nytt 
(om det var på).

Om du vill aktivera displaybelysningen när tangenterna är låsta, trycker du på .

Genvägar i vänteläge
• Om du vill växla mellan öppna program håller du ned . Om minnet börjar 

ta slut, kan det hända att vissa program stängs automatiskt. All information 
som inte sparats, sparas automatiskt innan programmen stängs.
Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets 
livslängd förkortas.

• Tryck på  och välj profil om du vill ändra den.
• Om du vill upprätta en anslutning till Internet håller du ned . 

Mer information om Internet finns i användarhandboken för enheten.

Ytterligare genvägar som är tillgängliga i vänteläget finns beskrivna i användarhandboken
för enheten.
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Tips för effektivare användning
• När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp kan du trycka på  om du vill s

objektet som MMS. Videoklipp i .mp4-format kan inte skickas i ett MMS-meddelande.
• Om du vill skicka meddelandet som du skriver trycker du på .
• Tryck på  i vänteläget om du vill öppna en lista med de senast slagna numren.
• Om du vill växla mellan profilerna Allmän och Ljudlös håller du ned . Om du har t

telefonlinjer innebär den här åtgärden att du växlar mellan de två linjerna.

Fler genvägar finns i användarhandboken för enheten.

Överföra innehåll från en annan enhet
Mer information om hur du använder programmet Överföring finns i användarhandboken
för enheten.

Du kan kopiera innehåll från en kompatibel Nokia-telefon med hjälp av Nokia Content Co
som ingår i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten. N
Content Copier har stöd för många Nokia-telefonmodeller. Gå till www.nokia.com/pcsuite
du vill ha mer information om vilka enheter som har stöd av de olika Nokia PC Suite-version

Hjälp
Enheten har en hjälpfunktion som ger instruktioner och information när du använder enh
Du kan öppna den från programmen. Välj Val > Hjälp.

 Exempel: Om du vill visa instruktioner för hur du skapar ett kontaktkort börjar du me
skapa kontaktkortet. Välj sedan Val > Hjälp, eller Verktyg > Hjälp på huvudmenyn, så öp
instruktionerna för Kontakter. När du läser instruktionerna kan du växla mellan Hjälp och
öppna programmet i bakgrunden genom att hålla ned .
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Användarhandbok
Läs användarhandboken för att bekanta dig med Nokia N70 Music Edition.

Mer detaljerad information finns i den separata användarhandboken. Använd inte guiden
Snabbstart i stället för den fullständiga användarhandboken, som innehåller viktig inform
om säkerhet och skötsel.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen
användarhandboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband me
Nokia-produkt.
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