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INGEN GARANTI
Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være 
eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke 
opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. 
Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til 
programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller 
materialene. Nokia gir ingen garanti for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE 
PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN 
GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR 
VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, 
UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER 
OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT 
PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, 
VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN 
UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.
© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte 
varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, 
kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.
Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor 
retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette 
dokumentet.
VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN 
OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE 
ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, 
ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV 
GJELDENDE LOVGIVNING.
INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG “SOM DET ER”. Bortsett 
fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken 
direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte 
garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til 
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia 
forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når 
som helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tjenester for disse 
produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste 
Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er 
tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller 
kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester 
er det en egen avgift.
Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.
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Quickoffice 

Med quickoffice kan du åpne .doc-, .xls-, .ppt- og .txt-
dokumenter. Alle filformater eller funksjoner støttes ikke. 
Apple Macintosh støttes ikke.

Hvis du vil åpne office-programmene, trykker du  og 
velger Last ned! > Quickoffice. En liste over .doc-, .xls-, 
.ppt- og .txt-filer som finnes på enheten din og på et 
kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), åpnes.

Velg Quickword, Quicksheet, Quickpoint eller 
Quickmanager for å få ønsket visning.

Quickword
Med Quickword kan du vise ekte Microsoft Word-
dokumenter med enheten.

Quickword støtter visning av dokumenter som er lagret 
i .doc- og .txt-format, som er opprettet med Microsoft 
Word 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle variasjonene eller 
egenskapene av de nevnte filformatene støttes.

For å åpne et dokument trykker du , og velger 
Programmer > Quickoffice > Quickword og dokument.

Hvis du vil oppgradere til en versjon av Quickword som 
støtter redigering, velger du Valg > Oppgrader til 
redigering. Du må betale for oppgraderingen.

Se også “Mer informasjon” på side 4.

Quicksheet
Med Quicksheet kan du vise ekte Microsoft Excel-
dokumenter med enheten.

Quicksheet støtter visning av regnearkfiler som er lagret 
i .xls-format, som er opprettet med Microsoft Excel 97, 
2000, XP og 2003. Ikke alle variasjonene eller egenskapene 
av de nevnte filformatene støttes.

For å åpne et elektronisk regneark trykker du , og velger 
Programmer > Quickoffice > Quicksheet og regnearket.

Hvis du vil oppgradere til en versjon av Quicksheet som 
støtter redigering, velger du Valg > Bytt til redig.modus. 
Du må betale for oppgraderingen.

Se også “Mer informasjon” på side 4.
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Quickpoint
Med Quickpoint kan du vise ekte Microsoft PowerPoint-
presentasjoner med enheten.

Quickpoint støtter visning av presentasjoner som er lagret 
i .ppt-format, som er opprettet med Microsoft PowerPoint 
97, 2000, XP og 2003. Ikke alle variasjonene eller 
egenskapene av de nevnte filformatene støttes.

For å åpne en presentasjon trykker du , og velger 
Programmer > Quickoffice > Quickpoint og 
presentasjonen.

Hvis du vil oppgradere til en versjon av Quickpoint som 
støtter redigering, velger du Valg > Oppgrader til 
redigering. Du må betale for oppgraderingen.

Se også “Mer informasjon” på side 4.

Quickmanager
Med Quickmanager kan du laste ned programvare, 
inkludert oppdateringer og andre nyttige applikasjoner. 
Du kan betale nedlastningene med telefonregning eller 
kredittkort.

Hvis du vil oppgradere Quickword, Quicksheet eller 
Quickpoint til en versjon som støtter redigering, 
må du kjøpe en lisens.

Hvis du vil åpne Quickmanager, trykker du  og velger 
Programmer > Quickoffice > Quickmanager.

Mer informasjon
Hvis du har problemer med Quickword, Quicksheet, 
Quickpoint eller Quickmanager, besøk 
www.quickoffice.com for mer informasjon. 
Støtte er også tilgjengelig ved å sende en e-post 
til supportS60@quickoffice.com.
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