
Nokia N76-1
Brugervejledning



elle standard MPEG-4 af en forbruger, som er 
kke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen 
 af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan 
il anden brug. Yderligere oplysninger, herunder 
gsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås 
w.mpegla.com>.
kter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og 
revet i dette dokument, uden forudgående varsel.
ENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN 

ICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER 
DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM 
ÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, 
LDT.
ENT LEVERES ”SOM DE ER OG FOREFINDES”. 
GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE 
TRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, 
NTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET 
 MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER 

. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE 
 DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST 
 VARSEL.
 til disse produkter føres ikke i visse områder. 
ler for at få yderligere oplysninger, også om 

kter, teknologi eller software, som er underlagt 
 andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.
 CANADA
adioforstyrrelser, f.eks. når en telefon bruges tæt 
stry Canada kan kræve, at du holder op med at 
styrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for 
serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 
etinget af følgende to betingelser: (1) Enheden 
rrelser, og (2) enheden skal acceptere 
runder også forstyrrelser, der kan forårsage 
r ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan 
styret ugyldig.
 er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller 
yttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne 
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-135 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76, Navi og Visual Radio er varemærker 
eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er 
et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, 
som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres 
respektive ejere.
Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet 
af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia 
er ikke tilladt.

This product includes software licensed from Symbian 
Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are 
trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks 
of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software 
Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for 
personal and noncommercial use in connection with information which has been 
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged 
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with 
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall 
be implied for any other use. Additional information, including that related to 
promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. 
See <http://www.mpegla.com>.
Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) 
til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet 

i overensstemmelse med den visu
beskæftiget med en personlig og i
med MPEG-4-video, der er leveret
tildeles eller være underforstået t
oplysninger med forbindelse til sal
hos MPEG LA, LLC. Se <http://ww
Nokia udvikler løbende sine produ
forbedre de produkter, der er besk
I DET OMFANG DET ER TILLADT I H
NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS L
HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF 
HELST FORM FOR SPECIELLE, TILF
UANSET HVORDAN DE ER FORVO
OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUM
MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF 
NOGEN GARANTIER, HVERKEN UD
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARA
BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE
INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT
DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE
TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE
Enkelte produkter og programmer
Forhør dig hos din Nokia-forhand
mulige sprogindstillinger.
Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produ
eksportlove og -regler fra USA og
MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY
Din enhed kan forårsage tv- eller r
på modtagerudstyr. FCC eller Indu
bruge telefonen, hvis en sådan for
hjælp, skal du kontakte din lokale 
15 i FCC's regler. Betjeningen er b
må ikke forårsage skadelige forsty
udefrakommende forstyrrelser, he
uønsket betjening. Ændringer, de
gøre brugerens ret til at bruge ud
Enhedens tredjepartsprogrammer
juridiske personer, der ikke er tilkn

0434



eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke 
ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller 
oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for 
tredjepartsprogrammer.
VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER 
OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT 
ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE 
LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS 
ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET 
VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS 
PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. 
2. udgave DA, 9254279



....................................................... 20
........................................................ 21

r ...................................23
....................................................... 23
....................................................... 27
....................................................... 29
....................................................... 30
....................................................... 30

.....................................31

....................................................... 31
era .............................................. 32

........................................................ 33
lede............................................... 34
ledkamera ................................... 34
....................................................... 35
r – farve og belysning............. 35
....................................................... 36
kvens ............................................ 37
dløser............................................ 37
....................................................... 37
Ind
Sikker

Få for

Suppo
Nokia-s
Hjælp .
Kom go
Yderlige

Nokia 
Softwar
Indstilli
Velkomm
Tilstand
Taster o
Overførs
Vigtige 
Indikato
Lydstyrk
Tastatur
Headset
hold
hed....................................................7

bindelse ..........................................11

rt .....................................................12
upport og kontaktoplysninger...........................12
....................................................................................12
dt i gang ..................................................................12
re programmer ......................................................12

N76................................................13
eopdateringer ........................................................13
nger ...........................................................................13

en............................................................................13
e.................................................................................14
g navigering ...........................................................15
el af indhold fra en anden enhed ...................17
ikoner og indikatorer ...........................................18
r for strømsparer ..................................................19
e og indbyggede højttalere ...............................19
lås (tastelås) ..........................................................20
..................................................................................20

Hukommelseskort.........
Filstyring .......................

Medieprogramme
Musikafspiller ...............
Visual Radio ...................
RealPlayer.......................
Adobe Flash Player .....
Nokia Lifeblog ..............

Kamera.................
Billedoptagelse..............
Ikoner for stillbilledkam
Aktiv værktøjslinje ......
Når du har taget et bil
Indstillinger for stillbil
Blitz ..................................
Opsætningsindstillinge
Scener..............................
Billedoptagelse i en se
Dig på billedet – selvu
Videooptagelse..............



en................................................61
....................................................61

...................................64
..................................................... 64
.................................................... 64
.................................................... 68
..................................................... 68
..................................................... 68
.................................................... 69

...................................71
met Hent................................. 71

...................................73

.................................................... 73

....................................................73

...................................76
.....................................................77
af beskeder..............................77
af beskeder............................... 79
.................................................... 80
t SIM-kort ............................... 82
....................................................82
.................................................... 86
Galleri....................................................... 41
Visning og gennemsyn af filer .........................................41
Udskriftsmappe ....................................................................43
Albummer ..............................................................................43
Frigørelse af hukommelse .................................................44
Billedudskrivning .................................................................44
Udskriv online.......................................................................45
Onlinedeling..........................................................................45
Redigering af billeder .........................................................46
Redigering af videoklip ......................................................47
Tilføjelse af billeder, video, lyd og tekst........................47
Klipning af videoklip...........................................................47
Afsendelse af videoer .........................................................48
Filminstruktør .......................................................................48
Diasshow................................................................................50
Præsentationer.....................................................................51

Tilpasning af enheden ............................ 52
Profiler – indstilling af toner ..........................................52
Ændring af enhedens udseende ......................................53
Aktiv standbytilstand .........................................................55

Internetbrowser....................................... 56
Forbindelsessikkerhed.........................................................56
Bogmærkevisning ................................................................56
Brug af browseren på internettet ...................................57

Afbrydelse af forbindels
Indstillinger.......................

Forbindelser...........
Forbindelsesstyring .......
Bluetooth .........................
USB ....................................
Pc-forbindelser................
Synkronisering ...............
Enhedsstyring ..................

Hent .......................
Indstillinger for program

Tidsstyring .............
Ur ........................................
Kalender ............................

Beskeder ................
Teksttilstande ..................
Skrivning og afsendelse 
Indbakke – modtagelse 
Postkasse ..........................
Visning af beskeder på e
Beskedindstillinger..........
Chat – chatprogram ......



.................................. 105
......................................................105
igheder .....................................107
.....................................................108
.....................................................109

.................................. 111

.....................................................111

.....................................................116

.....................................................116

.....................................................119
......................................................122

smål og svar............ 123

r ................................ 126
g...................................................126
injer for Nokia-batterier.......127

ldelse ....................... 129

edsoplysninger........ 131

.................................. 134
Opkald.......................................................88
Taleopkald..............................................................................88
Videoopkald...........................................................................91
Deling af video .....................................................................92
Besvarelse eller afvisning af et opkald..........................95
Log ..........................................................................................96
Tryk og tal .............................................................................97

Kontakter (telefonbog) ...........................99
Lagring og redigering af navne og numre....................99
Kopiering af kontakter .................................................... 100
Tilføjelse af ringetoner til kontakter ........................... 101
Oprettelse af kontaktgrupper........................................ 101

Kontor.................................................... 103
Regnemaskine .................................................................. 103
Adobe Reader ................................................................... 103
Konvertering ..................................................................... 103
Noter ................................................................................... 104
Optager .............................................................................. 104
Trådløst tastatur .............................................................. 104

Værktøjer ............
Programstyring ...........
Styring af digitale rett
Stemmekommandoer .
Positionering .................

Indstillinger .........
Generelt .........................
Positionering .................
Telefon ...........................
Forbindelse ....................
Programmer .................

Fejlfinding: Spørg

Batterioplysninge
Opladning og afladnin
Godkendelsesretningsl

Pleje og vedligeho

Yderligere sikkerh

Stikordsregister...



7

EN, NÅR DU TANKER 
 Anvend ikke enheden, når 
ndstof. Anvend ikke enheden 
 brændstof eller kemikalier.

EN VED 
GSOMRÅDER Respekter alle 
Anvend ikke enheden, når 
ågår.

EN MED OMTANKE Brug kun 
ormale positioner som forklaret 

okumentation. Rør ikke unødigt 
mråderne.

T SERVICE Dette produkt skal 
repareres af fagfolk.

YR OG BATTERIER Brug kun 
g batterier, som er godkendt. 
dukter, der ikke er kompatible.

D Enheden er ikke vandtæt. 
n holdes tør.
Sikkerhed
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt 
og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele 
brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND TELEFONEN SIKKERT Tænd aldrig 
enheden, hvor der er forbud mod anvendelse 
af trådløse telefoner, eller hvor brug af 
enheden kan forårsage interferens eller 
være farlig.

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

INTERFERENS Ved alle trådløse enheder 
kan der opstå interferens, der indvirker 
på sende- og modtageforholdene.

SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER Respekter 
alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden 
af hospitalsudstyr.

SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER 
Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan 
forårsage interferens i fly.

SLUK ENHED
BRÆNDSTOF
du tanker bræ
i nærheden af

SLUK ENHED
SPRÆNGNIN
restriktioner. 
sprængning p

BRUG ENHED
enheden i de n
i produktets d
ved antenneo

KVALIFICERE
installeres og 

EKSTRAUDST
ekstraudstyr o
Tilslut ikke pro

VANDTÆTHE
Sørg for, at de
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gheder, herunder også 

 kan forhindre, at billeder, musik 
g andet indhold kopieres, ændres, 
des. 

ternetforbindelser og andre 
eden kan ligesom computere 
delige beskeder og programmer 

dhold. Vær forsigtig. Du bør kun 
e forbindelser, hente indhold 
ner fra kilder, du har tillid til. 
kkerhed ved at installere og 
m, der opdateres jævnligt, et 

re relaterede programmer på 
ilsluttede computere.

n skal være tændt, for at alle 
a vækkeuret kan bruges. Tænd 
r anvendelse af trådløse enheder 
rens eller være farlig.

nderstøtter de gængse funktioner 
rPoint og Excel (Microsoft 
Det er ikke alle filtyper, 
es.

heden er i brug i længere tid, 
eodelingssession eller 
delse, kan enheden føles varm. 
SIKKERHEDSKOPIER Husk at tage 
sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol 
over alle vigtige oplysninger, der er gemt på 
enheden.

TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR 
Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til 
det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke 
produkter, der ikke er kompatible.

NØDOPKALD Tænd enheden og kontroller, 
at den har forbindelse med netværket. Tryk 
på afslutningstasten det nødvendige antal 
gange for at rydde skærmen og returnere til 
standbytilstand. Tast alarmnummeret, og 
tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor 
du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før 
alarmcentralen afslutter samtalen.

Om enheden
Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, 
er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 
1900-netværk og UMTS 2100-netværk. Kontakt din 
tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om 
netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du 
overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt 

andres privatliv og retti
ophavsrettigheder. 

Ophavsretlig beskyttelse
(herunder ringetoner) o
overføres eller videresen

Enheden understøtter in
tilslutningsmetoder. Enh
blive udsat for virus, ska
samt andet skadeligt in
åbne beskeder, accepter
og acceptere installatio
Du kan øge enhedens si
bruge et antivirusprogra
firewallprogram og and
enheden og eventuelle t

 Advarsel! Enhede
funktioner bortset fr
ikke for enheden, nå
kan forårsage interfe

Kontorprogrammerne u
i Microsoft Word, Powe
Office 97, 2000 og XP). 
der kan vises eller ændr

I visse situationer når en
f.eks. under en aktiv vid
højhastighedsdataforbin
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ave anmodet om, at bestemte 
ges ud af funktion eller ikke 
fældet, vises funktionerne ikke 
n kan også være konfigureret 
nger af menunavne, 
r. Kontakt din tjenesteudbyder 
inger. 

r WAP 2.0-protokoller (HTTP og 
protokoller. Nogle funktioner på 
, internettet og e-mail, kræver 
l disse teknologier.

dere og 

 frakobl opladeren, 

et på en eventuel oplader, inden 
hed. Denne enhed skal have 
C-4-oplader og fra en AC-1-, 
 eller LCH-12-oplader, når den 
A-44-opladeradapter.

eriet BL-4B.
I de fleste tilfælde er det helt normalt. Hvis du har 
mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du 
indlevere den til nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker og links til 
tredjepartswebsteder på enheden. Du kan muligvis også 
få adgang til andre tredjepartswebsteder via din enhed. 
Tredjepartswebsteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia 
godkender ikke eller tager ikke ansvar for dem. Hvis 
du vælger at åbne sådanne websteder, skal du tage 
forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud på 
enhedens skærm.

Netværkstjenester
Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester 
for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne 
kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er 
ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kan 
kræve, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før 
du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få yderligere 
oplysninger af tjenesteudbyderen, der også kan fortælle, 
hvad de koster. På nogle netværk kan der være 
begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du 
kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle 
netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke 
tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan h
funktioner på enheden ta
aktiveres. Hvis dette er til
i enhedens menu. Enhede
specifikt med f.eks. ændri
menurækkefølge og ikone
for at få yderligere oplysn

Denne enhed understøtte
SSL), der kører på TCP/IP-
denne enhed, f.eks. MMS
netværksunderstøttelse ti

Batterier, opla
ekstraudstyr
Sluk altid for enheden, og
før batteriet fjernes.

Kontroller modelnummer
den bruges med denne en
strøm fra en AC-3- eller A
ACP-8-, ACP-9-, ACP-12-
bruges sammen med en C

Denne enhed bruger batt
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 Advarsel! Brug kun batterier, opladere og 
ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med 
denne bestemte model. Brug af andre typer kan være 
farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse 
eller garanti bortfalder.

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

Du kan bruge enheden på 2G- og 3G-netværk. 
Se ”Om enheden” på side 8.

Du kan bruge Bluetooth-teknologi til at overføre filer 
og oprette forbindelse til kompatibelt ekstraudstyr. 
Se ”Bluetooth” på side 64.

Du kan tilslutte kompatible headset og hovedtelefoner 
til Nokia-av-stikket (3,5 mm) på enheden. Se ”Headset” 
på side 20.

Brug et kompatibelt datakabel, f.eks. Nokia 
Tilslutningskabel DKE-2, til at oprette forbindelse 
til kompatible enheder, f.eks. printere og computere. 
Se ”USB” på side 68.

Brug et kompatibelt microSD-kort til at overføre 
data eller sikkerhedskopiere oplysninger. 
Se ”Hukommelseskortværktøj” på side 21.
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Support
Modelnummer: Nokia N76-1

Herefter kaldet Nokia N76.

Nokia-support og 
kontaktoplysninger
Besøg www.nseries.com/support eller dit lokale 
Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version 
af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler 
og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du få oplysninger om brug af 
Nokia-produkter og -tjenester. Se listen over lokale 
Nokia-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice, 
hvis du har brug for at kontakte kundeservice.

Find det nærmeste Nokia-servicecenter på 
www.nokia.com/repair, hvis du har brug for hjælp 
i forbindelse med vedligeholdelse og reparation.

Hjælp 
Enheden har kontekstafhængig hjælp. Når et program 
er åbent, skal du vælge Valg > Hjælp for at få adgang 
til Hjælp fra den aktuelle visning.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp 
og det program, der er åbent i baggrunden, ved at 
trykke på  og holde den nede.

Du kan åbne hjælpefunktionen fra hovedmenuen ved at 
vælge Værktøjer > Funktioner > Hjælp. Vælg det ønskede 
program for at få vist emnerne i Hjælp.

Kom godt i gang
Oplysninger om taster og dele samt vejledning i, hvordan 
du konfigurerer enheden til brug, finder du i vejledningen 
Kom godt i gang.

Yderligere programmer
Der findes en række programmer fra Nokia og forskellige 
tredjepartsudviklere, som gør det muligt at udnytte 
Nokia N76-enhedens muligheder fuldt ud. Du finder 
oplysninger om disse programmer i de vejledninger, 
der er tilgængelige på supportsiderne for Nokia N76 på 
www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted.
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ller anmodet om indstillingerne 
 særlig besked.

du ændrer de generelle 
, f.eks. sprog, standbytilstand og 
 du under ”Telefon” på side 116.

or første gang, åbnes 
 følgende:

figurere forskellige indstillinger.

e indhold, f.eks. kontakter 
kompatibel Nokia-enhed. 
fra en anden enhed” på side 17.

en senere, skal du trykke på  
nktioner > Velkommen. Du kan 
elte programmer ved at gå til 
 i menuen.

ninger om Indstil.guide 
en på www.nseries.com/support 
sted.
Nokia N76
Softwareopdateringer
Nokia producerer muligvis softwareopdateringer, som 
giver dig nye funktioner, forbedrede funktioner eller bedre 
ydeevne. Du kan muligvis anmode om disse opdateringer 
via pc-programmet Nokia Software Updater. For at kunne 
opdatere enhedens software skal du bruge programmet 
Nokia Software Updater og en kompatibel pc med 
operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, en 
bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt 
datakabel til at oprette forbindelse mellem enheden 
og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente 
programmet Nokia Software Updater på 
www.nokia.com/softwareupdate eller på 
dit lokale Nokia-websted.

Indstillinger
Normalt er indstillingerne for MMS, GPRS, streaming og 
det mobile internet automatisk konfigureret på enheden. 
Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din udbyder 
af trådløse tjenester. Der er muligvis allerede installeret 
indstillinger fra dine tjenesteudbydere på enheden, eller 

måske har du modtaget e
fra tjenesteudbyderne i en

Oplysninger om, hvordan 
indstillinger på telefonen
skærmindstillinger, finder

Velkommen
Når du tænder enheden f
Velkommen. Vælg mellem

Indstil.guide – for at kon

Flyt data – for at overfør
og kalenderposter, fra en 
Se ”Overførsel af indhold 

Hvis du vil åbne Velkomm
og vælge Værktøjer > Fu
også få adgang til de enk
deres respektive placering

Du kan få yderligere oplys
i vejledningerne til enhed
eller dit lokale Nokia-web
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 forrige lydklip. Du kan justere 
etasterne.

adio, når klappen er lukket, vises 
 og oplysninger om stationer. 
t tænde eller slukke for radioen 
ller forrige gemte station. 
n med lydstyrketasterne.

 når klappen er lukket, skal du 
bstilstand. Den ydre skærm 
k på , og hold den nede for 
ug lydstyrketasterne for at zoome 

 for at tage et billede. Du kan 
and og Videotilstand ved at trykke 

ning og farve, før du tager 
 på  for at aktivere 
ennem den aktive værktøjslinje 
terne. Se ”Opsætningsindstillinger 
 side 35 og ”Scener” på side 36.

og uret, noter i forbindelse med 
ye modtagne beskeder vises også. 
 SMS-beskeder samt tekst- og 
gne MMS-beskeder, skal du åbne 
på hovedskærmen. Se ”Indbakke – 
” på side 79.
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Tilstande
Enheden har to driftstilstande: tilstanden med klappen 
lukket, som anvendes til at få adgang til særlige funktioner, 
herunder Musikafspiller, Radio, Kamera og Beskeder, og 
tilstanden med klappen åben, som anvendes til traditionel 
brug af mobiltelefonen samt til at få adgang til alle 
enhedens funktioner.

Tilstand med lukket klap – coverskærm
Når klappen lukkes, deaktiveres hovedskærmen, og 
coverskærmen tændes. Igangværende opkald afsluttes, 
medmindre højttaleren er i brug, eller der er tilsluttet et 
kompatibelt headset. Se ”Coverskærm” på side 54, hvis 
du vil ændre indstillingerne. Hvis du bruger Musikafspiller 
eller Visual Radio til at lytte til et lydklip, fortsættes 
afspilningen.

Når klappen er lukket, vises der et ur og 
nogle statusoplysninger på coverskærmen. 
I standbytilstand vises ikonet for 
signalstyrke og batteri, oplysninger om 
klokkeslæt og statusindikatorer muligvis.

Hvis du lytter til et lydklip 
med Musikafspiller, vises der 
lydstyrkeindikatorer og oplysninger om 
musiknumre. Brug hurtigcovertasterne 
til at afspille, sætte afspilningen på pause 

eller afspille næste eller
lydstyrken med lydstyrk

Hvis du bruger Visual R
der lydstyrkeindikatorer
Brug medietasterne til a
samt vælge den næste e
Du kan justere lydstyrke

Hvis du bruger Kamera,
holde enheden i landska
anvendes som søger. Try
at aktivere kameraet. Br
ind eller ud. Tryk på 
skifte mellem Billedtilst
på . 

Hvis du vil justere belys
et billede, skal du trykke
værktøjslinjen og rulle g
ved hjælp af lydstyrketas
– farve og belysning” på

Alarmer for kalenderen 
ubesvarede opkald og n
Hvis du vil se modtagne
billedobjekterne i modta
klappen og se beskeden 
modtagelse af beskeder
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ering
i gang finder du en liste over 
ele.

få adgang til hovedmenuen. 
e i baggrunden, skal du trykke 
. Du kan skifte mellem åbne 

 på og holde  nede.

stast
stasten.

l at navigere rundt i menuerne 
) samt til at vælge elementer 

t en menu, kan du bruge 
 i stedet for navigeringstasten 

g til programmerne. Når f.eks. 
, kan du trykke på  for at 

 
ig hurtig adgang til 
uddefinerede programmer.
Indgående opkald angives med deres sædvanlige tone og 
en note. Under indstillingerne for coverskærmen skal du 
vælge Svar, når klappen åbnes for at besvare et opkald, 
når du åbner klappen. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt 
headset til enheden, skal du trykke på . 
Se ”Coverskærm” på side 54, hvis du vil ændre 
indstillingerne.

Hvis du vil foretage opkald eller bruge menuen, 
skal du åbne klappen.

Se ”Tastaturlås (tastelås)” på side 20, hvis du vil 
låse tasterne.

Tilstand med åben klap – hovedskærm
Når du åbner klappen, 
tændes hovedskærmen, 
tastaturet er tilgængeligt, 
og du kan åbne menuen. 
Du åbner menuen ved 
at trykke på .

Klappen åbnes ca. 
165 grader som vist på 
billedet. Forsøg ikke at 
åbne klappen yderligere.

Taster og navig
I vejledningen Kom godt 
alle enhedens taster og d

Menutast 
Med menutasten kan du 
Hvis programmet skal kør
på  i et åbent program
programmer ved at trykke

Navi™-navigering
Herefter kaldet navigering

Brug navigeringstasten ti
med ( , ,  og 
med ( ).

 Tip! Når du har åbne
taltasterne  og 
til hurtigt at få adgan
hovedmenuen er åben
åbne Kalender.

Multimedietast 
Multimedietasten giver d
multimedieindhold og for
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i Beskeder til at slå intelligent 
taste tal i numerisk tilstand, 

ndre skriftsproget. Se ”Beskeder” 

tilstand 
d er en flerfunktionstast, som du 
ifte mellem valgte programmer 
programmer, når klappen er åben.

 du trykke på  og holde den 
este billede i Galleri.

n du trykke på  i Galleri for 
r & video og miniaturevisninger.

an du trykke på  i Kamera 
edtilstand og Videotilstand.

an du trykke på  
kifte mellem Nu afspilles og 

nalvisningen og 
 klappen er lukket, 
 i Visual Radio.

l se baggrunden på coverskærmen, 
ge på tasten til skift af tilstand 
N
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Tryk på og hold  nede for at åbne den genvej, der er 
tildelt multimedietasten. Tryk på  for at åbne en liste 
over multimedieprogrammer. Brug navigeringstasten til at 
åbne det ønskede program. Tryk på  for at forlade listen 
uden at vælge et program.

Hvis du vil ændre genvejene, skal du trykke på  og . 
Hvis du vil ændre, hvilke programmer der vises, når du 
trykker på , skal du vælge Øverst, Venstre, Midt på 
eller Højre og vælge programmet.

Nogle genveje er muligvis faste, og du kan ikke ændre dem.

Redigeringstast 
Tryk på , og hold den nede for at kopiere og indsætte 
tekst. Tryk på  eller  for at markere tekst. Du kan 
kopiere teksten til udklipsholderen, mens  stadig 
holdes nede, ved at vælge Kopiér. Du kan indsætte teksten 
i et dokument ved at holde  nede og vælge Sæt ind. 

Redigering af tekst og lister
• Du kan markere et element på en liste ved at rulle 

til elementet og trykke på  og  samtidig.
• Hvis du vil markere flere elementer på en liste, skal 

du trykke på  og holde den nede, mens du trykker 
på  eller . Når du vil afslutte markeringen, skal 
du holde op med at rulle med  og slippe .

Brug redigeringstasten 
tekstindtastning til, ind
indsætte et symbol og æ
på side 76.

Tast til skift af 
Tasten til skift af tilstan
kan bruge til nemt at sk
og skifte visning i visse 

Når klappen er åben, kan
nede for at åbne det ny

Når klappen er åben, ka
at skifte mellem Billede

Når klappen er lukket, k
for at skifte mellem Bill

Når klappen er lukket, k
i Musikafspiller for at s
Musikbibliotek.

Du kan skifte mellem ka
kanallistevisningen, når
ved at trykke på

 Tip! Hvis du kun vi
skal du trykke to gan
i standbytilstand.
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ærktøjslinje, når klappen er 
linje” på side 33.

ndhold fra 
d
.eks. kontakter, fra en kompatibel 
 N76 via en Bluetooth-
eddelelse på enheden, 

e er kompatibel.

 overføres, afhænger af, hvilken 
t overføre indhold fra. Hvis den 
r synkronisering, kan du også 
 den anden enhed og Nokia N76.

e kan tændes uden et SIM-kort, 
kort i den. Profilen Offline 
 Nokia N76 tændes uden et 

grammet for første gang 
 vælge det i programmet 
ke på  og vælge Værktøjer > 
a. Hvis du har brugt programmet 
overførsel, skal du vælge 
Udløsertast/optagelsestast 
Tryk på , og hold den nede for at aktivere 
hovedkameraet, når klappen er lukket. Tryk på  
for at tage billeder. Se ”Billedoptagelse” på side 31.

Tryk på  i videotilstand for at optage videoklip. 
Se ”Videooptagelse” på side 37.

Hurtigcovertaster
Brug hurtigcovertasterne ( ,  og ) til 
at styre afspilningen. Se ”Musikafspiller” på side 23 og 
”Visual Radio” på side 27.

Brug hurtigcovertasterne til at låse tastaturet, når klappen 
er lukket. Se ”Tastaturlås (tastelås)” på side 20.

Tryk på  for at aktivere den aktive værktøjslinje, 
hvis du bruger kameraet, når klappen er lukket. Se ”Aktiv 
værktøjslinje” på side 33.

Lydstyrketaster
Se ”Lydstyrke og indbyggede højttalere” på side 19, hvis du 
vil justere lydstyrken.

Brug lydstyrketasterne til at rulle op eller ned på en liste, 
når enheden bruges med klappen lukket.

Brug lydstyrketasterne til at zoome ind eller ud, når du 
bruger kameraet. Du kan også bruge lydstyrketasterne til at 

rulle gennem den aktive v
lukket. Se ”Aktiv værktøjs

Overførsel af i
en anden enhe
Du kan overføre indhold, f
Nokia-enhed til din Nokia
forbindelse. Der vises en m
hvis den anden enhed ikk

De indholdstyper, der kan
enhedsmodel du ønsker a
anden enhed understøtte
synkronisere data mellem

Hvis den anden enhed ikk
kan du indsætte dit SIM-
aktiveres automatisk, når
indsat SIM-kort.
Overførsel af indhold
1 Når du skal bruge pro

på Nokia N76, skal du
Velkommen eller tryk
Funktioner > Flyt dat
før og vil starte en ny 
Overfør data.
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r en tidligere overførsel ved at 

 og indikatorer
t GSM-netværk.

 et UMTS-netværk 

re ulæste beskeder i mappen 

 eller flere nye e-mails 

m venter på at blive sendt, 

 opkald.

e er indstillet til Lydløs.

ur er låst.

m.

je er i brug (netværkstjeneste).

nheden stilles om til et andet 
 telefonlinjer (netværkstjeneste), 
 linje.
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2 Hvis Nokia N76 skal søge efter Bluetooth-enheder, skal 
du vælge Fortsæt. Vælg den enhed, du vil overføre 
indhold fra. Indtast en kode (1-16 cifre) på Nokia N76, 
og vælg OK. Indtast den samme kode på den anden 
enhed, og vælg OK. Der er nu oprettet en binding 
mellem enhederne. Se ”Binding af enheder” på side 66.
På nogle telefonmodeller sendes 
overførselsprogrammet til den anden enhed som en 
besked. Åbn beskeden for at installere Flyt data på 
den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen.

3 På din Nokia N76 skal du vælge det indhold, der skal 
overføres fra den anden enhed.
Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden 
enhed til den tilsvarende placering på din Nokia N76. 
Overførselstiden afhænger af den mængde data, der 
skal overføres. Du kan annullere overførslen og 
fortsætte den senere.

Hvis den anden enhed understøtter synkronisering, kan 
du holde dataene opdateret på begge enheder. Hvis du vil 
starte en synkronisering med en kompatibel Nokia-enhed, 
skal du vælge Telefoner, rulle til enheden og vælge Valg > 
Synkroniser. Følg vejledningen på skærmen.

Synkroniseringen går begge veje. Hvis der slettes et 
element på én enhed, slettes det også på den anden enhed. 
Du kan ikke gendanne slettede elementer ved at 
synkronisere.

Du kan få vist loggen fo
vælge Overførselslog.

Vigtige ikoner
 Enheden bruges på e

 Enheden bruges på
(netværkstjeneste).

 Du har en eller fle
Indbakke i Beskeder.

 Du har modtaget en
i fjernpostkassen.

 Der er beskeder, so
i mappen Udbakke.

 Du har ubesvarede

 Vises, hvis Ringetyp

 Telefonens tastat

 Du har en aktiv alar

 Den anden telefonlin

 Alle opkald til e
nummer. Hvis du har to
angiver tallet den aktive
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rømsparer
are på batteriet, efter at 
t. En blinkende, blå indikator 
ngiver, at enheden er tændt, 

112 for at få oplysninger om, 
anden til og fra.

dbyggede 

lydstyrken, når du har et aktivt 
d, ved at trykke på 

ede højttaler kan du tale og lytte 
kulle holde enheden op til øret.

e enheden tæt på øret, 
, da lydstyrken kan være 

en under et opkald ved at trykke 
ler.

taleren, skal du trykke på Valg > 
 Der er tilsluttet et kompatibelt headset til enheden. 
 angiver, at forbindelsen er blevet afbrudt.

 Der er tilsluttet en kompatibel teleslynge til enheden.

 Der er tilsluttet en kompatibel Teksttelefon til 
enheden.

 Et dataopkald er aktivt. 

 En GPRS-pakkedataforbindelse er aktiv.  angiver, 
at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en 
forbindelse er tilgængelig.

 En pakkedataforbindelse er aktiv på en del af netværket, 
som understøtter EGPRS.  angiver, at forbindelsen 
er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er 
tilgængelig. Ikonerne angiver, at EGPRS er tilgængelig 
på netværket, men enheden anvender ikke nødvendigvis 
EGPRS til dataoverførslen.

 En UMTS-pakkedataforbindelse er aktiv.  angiver, 
at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, 
at en forbindelse er tilgængelig.

 Bluetooth er slået til.

 Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse. 
Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette 
forbindelse til en anden enhed.

 En USB-forbindelse er aktiv.

Indikator for st
Skærmen slukkes for at sp
pauseskærmen er aktivere
øverst på coverskærmen a
men i dvaletilstand. 

Se ”Coverskærm” på side
hvordan du slår dvaletilst

Lydstyrke og in
højttalere
Du kan hæve eller sænke 
opkald eller lytter til en ly
lydstyrketasterne.

Ved hjælp af den indbygg
fra kort afstand uden at s

 Advarsel! Hold ikk
når højttaleren bruges
særdeles høj. 

Du kan anvende højttaler
på Valg > Aktivér højtta

Hvis du vil deaktivere højt
Aktivér håndsæt.
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ket, skal du være særligt 
eniveauet.

 bruger headsettet, nedsættes 
e udefra. Brug ikke headsettet, 
l fare for din sikkerhed.

 eller hovedtelefoner sammen med 
eningsenhed, f.eks. Nokia AD-43, 
ningsenheden til stikket i enheden 
indelse mellem headsettet eller 
rnbetjeningsenheden.

r ikke en mikrofon. Ved 
uge et headset af denne type 
tjeningsenhed eller enhedens 

r headsetekstraudstyr, f.eks. 
re lydstyrken under et opkald, 
asten på enheden. Nokia AD-43 
ultimedieindhold, som kun 
ydstyrken ved afspilning af 

kort
icroSD-kort, 
a til brug 
a benytter 
N
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Tastaturlås (tastelås)
Tryk på , og tryk derefter på  for at låse 
tastaturet, når klappen er lukket. Tryk på , 
og tryk derefter på  for at låse tastaturet op. 

Tryk på , og tryk derefter på  for at låse tastaturet, 
når klappen er åben. Tryk på , og tryk derefter på  
for at låse tastaturet op.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til 
det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens 
hukommelse.

Headset
Du kan tilslutte et kompatibelt 
headset eller kompatible 
hovedtelefoner til Nokia-av-stikket 
(3,5 mm) på enheden. Du skal 
muligvis vælge kabeltilstanden.

Tilslut ikke produkter, der skaber 
et udgående signal, da dette kan 
beskadige enheden. Tilslut ikke nogen 
form for strømspændingskilde til 
Nokia-av-stikket.

Hvis du tilslutter en ekstern enhed eller et andet headset 
end dem, der er godkendt af Nokia til brug med denne 

enhed, til Nokia-av-stik
opmærksom på lydstyrk

 Advarsel! Når du
evnen til at høre lyd
hvor det kan være ti

Du kan bruge et headset
en kompatibel fjernbetj
ved at tilslutte fjernbetje
og derefter oprette forb
hovedtelefonerne og fje

Visse headset indeholde
telefonopkald kan du br
sammen med en fjernbe
mikrofon.

Når du bruger visse type
Nokia AD-43, til at juste
skal du bruge lydstyrket
har lydstyrketaster til m
anvendes til at justere l
musik eller video.

Hukommelses
Brug kun kompatible m
der er godkendt af Noki
med denne enhed. Noki
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 og mapper i enhedens 
ukommelseskort (hvis der er 
rt), skal du trykke på  og 
ring. Visningen for enhedens 
. Tryk på  for at åbne 

eskortet ( ), hvis der er 
rt.

iler, skal du holde  nede, 
 eller . Du kan flytte eller 

pe ved at trykke på Valg > 
ér til mappe.

al du trykke på Valg > Søg og 
u vil søge i. Skriv en søgetekst, 

e typer data du har på enheden, 
melse de forskellige datatyper 
Valg > Hukommelsesdetal.. Den 
kommelse vises i Ledig hukom..

 hukommelse – 
mmelse

ioner bruger hukommelse til at 
 meddelelse på enheden, hvis der 
godkendte branchestandarder til hukommelseskort. 
Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med 
denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet 
og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn.

Hukommelseskortværktøj 
Tryk på , og vælg Værktøjer > Funktioner > Hukom..

Du kan sikkerhedskopiere oplysninger fra enhedens 
hukommelse på et kompatibelt hukommelseskort (hvis 
du har ét) ved at trykke på Valg > Sik.kopiér tlf.hukom.. 
Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er 
tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at 
oprette en sikkerhedskopi.

Hvis du vil gendanne oplysninger fra det kompatible 
hukommelseskort i enhedens hukommelse, skal du 
trykke på Valg > Gendan fra kort.

Når et hukommelseskort formateres, slettes alle data 
på kortet permanent. Nogle hukommelseskort er 
formateret på forhånd, mens andre skal formateres. 
Spørg forhandleren for at finde ud af, om du skal 
formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det.

Du kan formatere et hukommelseskort ved at trykke på 
Valg > Formatér hukom.kort. Vælg Ja for at bekræfte.

Filstyring 
Hvis du vil gennemse filer
hukommelse eller på et h
indsat et hukommelsesko
vælge Værktøjer > Filsty
hukommelse ( ) åbnes
visningen for hukommels
indsat et hukommelsesko

Hvis du vil markere flere f
mens du trykker på , 
kopiere filerne til en map
Flyt til mappe eller Kopi

Hvis du vil finde en fil, sk
vælge den hukommelse, d
som svarer til filnavnet.

Hvis du vil have vist, hvilk
og se, hvor meget hukom
optager, skal du trykke på 
samlede mængde ledig hu

Ikke tilstrækkelig
frigørelse af huko
Mange af enhedens funkt
gemme data. Der vises en



2

N
ok

ia
 N

76

2

ikke er nok ledig plads i enhedens hukommelse eller på 
hukommelseskortet.

Du kan frigøre hukommelse på enheden ved at overføre 
data til et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har ét) 
eller til en kompatibel pc.

Hvis du vil slette data for at frigøre hukommelse, kan du 
bruge Filstyring til at slette de uønskede filer eller gå til 
det pågældende program. Du kan f.eks. fjerne følgende:
• Beskeder i mapperne i Beskeder og modtagne 

e-mail-beskeder i postkassen
• Gemte internetsider
• Kontaktoplysninger
• Kalendernoter
• Programmer, som vises i Prog.styring, og som du ikke 

har brug for
• Installationsfiler (.sis) til programmer, du har installeret 

på et kompatibelt hukommelseskort. Du skal først 
oprette en sikkerhedskopi af installationsfilerne på 
en kompatibel pc.
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ik
når klappen er åben, skal du gøre 

Musik > Musikafspiller.
s. Alle sange eller Albummer, 

l afspille.

 den midterste valgtast til at 
spilles.
ille en sang eller standse en sang 

le tilbage i nummeret eller 
nummer.
e frem i nummeret eller springe 
.
e afspilningen.

 når klappen er lukket, skal du 

ytilstand for at åbne 

l afspille, og tryk på .
Medieprogrammer
Musikafspiller 
Musikafspilleren understøtter filformater, som f.eks. AAC, 
eAAC, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren 
understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et 
filformat eller alle varianter af filformater. 

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

Du kan høre musik, uanset om klappen er åben eller lukket. 
Hvis du hører musik, når der kommer et opkald, standses 
afspilningen af musikken midlertidigt, når du besvarer 
opkaldet, og den genoptages kort efter, at opkaldet 
afsluttes.

Oplysninger om, hvordan du tilføjer sange på enheden, 
finder du under ”Overførsel af musik” på side 25.

Yderligere oplysninger om ophavsretlig beskyttelse finder 
du under ”Styring af digitale rettigheder” på side 107.

Afspilning af mus
Hvis du vil afspille musik, 
følgende:
1 Tryk på , og vælg 
2 Vælg en kategori, f.ek

i Musikmenu.
3 Vælg den musik, du vi

Brug navigeringstasten og
styre afspilningen i Nu af
• Tryk på  for at afsp

midlertidigt.
• Tryk på  for at spo

springe til det forrige 
• Tryk på  for at spol

til det næste nummer
• Vælg  for at stopp

Hvis du vil afspille musik,
gøre følgende:
1 Tryk på  i standb

Musikmenu.
2 Vælg den musik, du vi
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en med den sang, der afspilles 
ke på og holde  nede.

u afspilles og Musikmenu, 
ed at trykke på . Brug 
lydstyrketasterne til vælge flere 
spilles. Vælg Valg for at ændre de 
ngsindstillinger.

re afspilningslister i musikmenuen 
slister. Følgende afspilningslister 
afspillede nr., Senest afspillede 
elser.

erne om afspilningslisten ved at 
gslistedetaljer.
ningsliste
fspilningsliste.
spilningslisten, og vælg OK.
t søge efter sange, du vil medtage 
Tryk på  for at tilføje elementer. 
 vist en sangliste under en titel. 
sten ved at trykke på .
 dine valg, skal du vælge Udført. 
 kompatibelt hukommelseskort, 
isten på hukommelseskortet.
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I Nu afspilles kan du styre afspilningen ved hjælp af 
hurtigcovertasterne:
• Tryk på  for at afspille en sang eller standse en 

sang midlertidigt.
Når du standser afspilningen af en sang midlertidigt, 
vises der en liste over de numre, du hører i øjeblikket.

• Tryk på  for at spole tilbage i nummeret eller 
springe til det forrige nummer.

• Tryk på  for at spole frem i nummeret eller 
springe til det næste nummer.

• Du kan skifte mellem Nu afspilles og Musikmenu ved 
at trykke på .

Musikmenu
Du kan vælge mere musik, der skal afspilles i Nu afspilles, 
når klappen er åben, ved at vælge Valg > Gå til 
Musikmenu.

I musikmenuen vises den musik, der er tilgængelig på 
enheden og det kompatible hukommelseskort (hvis der er 
indsat et hukommelseskort). Under Alle sange vises al 
musik. Hvis du vil have vist sorterede sange, skal du vælge 
Albummer, Kunstnere, Genrer eller Komponister. Vælg 
Afspilningslister, hvis du vil have vist afspilningslister.

Når du har opdateret dit musikudvalg på enheden, skal du 
vælge Valg > Opdater Musikbibliotek for at opdatere 
biblioteket.

Hvis du vil åbne visning
i øjeblikket, skal du tryk

Du kan skifte mellem N
når klappen er lukket, v
hurtigcovertasterne og 
musiknumre, der skal af
grundlæggende afspilni

Afspilningslister
Du kan få vist og håndte
ved at vælge Afspilning
vises automatisk: Mest 
sange og Seneste tilføj

Du kan få vist oplysning
vælge Valg > Afspilnin
Oprettelse af en afspil
1 Vælg Valg > Opret a
2 Indtast et navn til af
3 Vælg kunstnere for a

på afspilningslisten. 
Tryk på  for at få
Du kan skjule sangli

4 Når du har foretaget
Hvis der er indsat et
gemmes afspilningsl
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 vælg Valg > Gå til Musikbutik.
lgmuligheder for at søge efter, 
 ringetoner.

ikbutik
illingerne for musikbutikken og 
 variere. Indstillingerne kan også 
kke til at ændre.

r forudindstillede, bliver du 
e følgende indstillinger:

sen til musikbutikkens tjenester.

et adgangspunkt, der skal 
rbindelse til musikbutikken.

ernavn til musikbutikken.

angskode til musikbutikken.

d.kode efterlades tomme, skal 
igen ved login.

uligvis redigere indstillingerne 
tillinger.

sik
 en kompatibel pc eller andre 
jælp af et kompatibelt 
oth-forbindelse. Yderligere 
er ”Bluetooth” på side 64.
Du kan tilføje flere sange senere, når du får vist 
afspilningslisten, ved at vælge Valg > Tilføj sange.

Hvis du vil tilføje sange, albummer, kunstnere, genrer og 
komponister på en afspilningsliste fra de forskellige 
visninger i musikmenuen, skal du vælge et element og 
vælge Valg > Tilføj på afspilningsliste > Gemt 
afspilningsliste eller Ny afspilningsliste.

Du kan fjerne en sang fra en afspilningsliste ved at vælge 
Valg > Fjern fra afspilningsliste. Sangen slettes ikke fra 
enheden ved sletningen; den fjernes blot fra 
afspilningslisten.

Hvis du vil ændre placeringen af sangene på en 
afspilningsliste, skal du rulle til den sang, der skal flyttes, 
og vælge Valg > Rediger liste. Brug navigeringstasten til 
at flytte sange og indsætte dem på en ny placering.

Musikbutik 
I musikbutikken (netværkstjeneste) kan du søge efter, 
gennemse og købe musik, som du kan hente til enheden. 
Udvalget og tilgængeligheden af musikbutikkens tjenester 
og den måde, de vises på, kan variere.

Du skal have musikbutikindstillinger og en gyldig 
internetforbindelse for at kunne bruge denne tjeneste. 
Yderligere oplysninger finder du under ”Indstillinger for 
musikbutik” på side 25 og under ”Adgangspunkter” på 
side 119.

Gå til musikbutik
1 Gå til Musikmenu, og
2 Vælg en af de viste va

gennemse eller vælge

Indstillinger for mus
Tilgængeligheden af indst
den måde, de vises på, kan
være forudindstillede og i

Hvis indstillingerne ikke e
muligvis bedt om at angiv

Adresse – angiv webadres

Standardadg.pt. – vælg d
bruges, når du opretter fo

Bruger – indtast dit brug

Ad.kode – indtast din adg

Hvis felterne Bruger og A
du muligvis udfylde dem 

I musikbutikken kan du m
ved at vælge Valg > Inds

Overførsel af mu
Du kan overføre musik fra
kompatible enheder ved h
USB-kabel eller en Blueto
oplysninger finder du und
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ardforbindelsestilstanden for USB, 
g vælge Værktøjer > Forbind. > 

layer og Nokia Music Manager 
 er optimeret til overførsel af 
om, hvordan du overfører musik 
ger, finder du i brugervejledningen 
te.

d Windows Media Player
 funktionalitet afhænger af den 
ammet Windows Media Player. 
ninger og hjælpefunktioner til 
 hvis du vil have yderligere 

ing
indelse mellem enheden og en 
anuel synkronisering automatisk 

, hvis der ikke er tilstrækkelig ledig 
n. Med manuel synkronisering kan 
spilningslister, du vil flytte, kopiere 

tter forbindelse til enheden, skal 
 bruges som navnet på din enhed 
.
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Når du har opdateret dit musikudvalg på enheden, skal du 
gå til Musikmenu og vælge Valg > Opdater 
Musikbibliotek for at opdatere biblioteket.

Krav til pc'en i forbindelse med musikoverførsel:
• Operativsystemet Microsoft Windows XP (eller nyere).
• En kompatibel version af programmet Windows Media 

Player. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om 
kompatibiliteten for Windows Media Player i afsnittet 
om Nokia N76 på Nokias websted.

• Nokia Nseries PC Suite

Overførsel af musik fra en pc
Du kan overføre musik på tre forskellige måder:
• Hvis du vil have vist enheden på en kompatibel pc som 

en ekstern harddisk, hvor du kan overføre alle datafiler, 
skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt 
USB-kabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du 
bruger USB-kablet, skal du vælge Dataoverførsel som 
forbindelsestilstand. Der skal være indsat et 
kompatibelt hukommelseskort i enheden.

• Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media 
Player, skal du tilslutte det kompatible USB-kabel og 
vælge Medieafspiller som forbindelsestilstand. Der 
skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i 
enheden.

• Hvis du vil bruge Nokia Music Manager i Nokia Nseries 
PC Suite, skal du tilslutte det kompatible USB-kabel og 
vælge PC Suite som forbindelsestilstand.

Hvis du vil ændre stand
skal du trykke på  o
USB > USB-tilstand.

Både Windows Media P
i Nokia Nseries PC Suite
musikfiler. Oplysninger 
med Nokia Music Mana
til Nokia Nseries PC Sui

Musikoverførsel me
Musiksynkroniseringens
enkelte version af progr
Se de tilsvarende vejled
Windows Media Player,
oplysninger.

Manuel synkroniser
Når du har oprettet forb
kompatibel pc, vælges m
i Windows Media Player
hukommelse på enhede
du vælge de sange og af
eller fjerne.

Den første gang du opre
du indtaste et navn, som
i Windows Media Player
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eden synkroniseres ikke med 
ows Media Player.

sik > Radio. Du kan bruge 
 som almindelig FM-radio med 
kanaler og gemte radiostationer 
e oplysninger, der er relateret til 
aktivt på skærmen, og som du 
ende radiostation udbyder 
enesten Visual Radio anvender 
ste). Du kan lytte til FM-radioen, 
grammer på enheden.

il tjenesten Visual Radio, 
 og radiostationerne i dit 
al Radio.

et opkald eller besvare et 
u lytter til radioen. Radioen 

rende opkald.

lleren, når radioen er tændt, slås 
ingen af musik standses 

 skal du trykke på  og vælge 
sætte med at lytte.

 du betjene FM-radioen ved 
rne, lydstyrketasterne og tasten 
Sådan overfører du manuelle valg:
1 Når din enhed er forbundet med Windows Media 

Player, skal du vælge enheden i navigationsruden, hvis 
der er forbundet flere end den ene enhed.

2 Træk de sange eller albummer, der skal synkroniseres, 
til ruden med listen. Hvis du vil fjerne sange eller 
albummer, skal du vælge et element på listen og klikke 
på Slet fra liste.

3 Kontrollér, at ruden med listen indeholder de filer, 
du vil synkronisere, og at der er nok ledig hukommelse 
på enheden. Klik på Start synkronisering for at starte 
synkroniseringen.

Automatisk synkronisering
Du kan ændre standardindstillingen for filoverførsel 
i Windows Media Player ved at klikke på pilen under 
Synkroniser, vælge enheden og klikke på Konfigurer 
synkronisering. Markér afkrydsningsfeltet Synkroniser 
enheden automatisk, eller fjern markeringen af det.

Hvis afkrydsningsfeltet Synkroniser enheden automatisk 
er markeret, og du forbinder din enhed, opdateres 
enhedens musikbibliotek automatisk ud fra de 
afspilningslister, du har valgt i Windows Media Player.

Hvis der ikke er valgt nogen afspilningslister, vælges hele 
musikbiblioteket på din pc til synkronisering. Bemærk, 
at biblioteket på din pc kan indeholde flere filer, end der er 
plads til i enhedens hukommelse og på det kompatible 
hukommelseskort i enheden. Se hjælpen til Windows 
Media Player for at få yderligere oplysninger.

Afspilningslisterne på enh
afspilningslisterne i Wind

Visual Radio 
Tryk på , og vælg Mu
programmet Visual Radio
automatisk indstilling af 
eller sammen med visuell
det radioprogram, der er 
lytter til, hvis den pågæld
tjenesten Visual Radio. Tj
pakkedata (netværkstjene
mens du bruger andre pro

Hvis du ikke har adgang t
understøtter operatørerne
område muligvis ikke Visu

Du kan normalt foretage 
indgående opkald, mens d
slukkes under et igangvæ

Hvis du starter musikafspi
radiolyden fra. Når afspiln
midlertidigt eller stoppes,
Musik > Radio for at fort

Når klappen er lukket, kan
hjælp af hurtigcovertaste
til skift af tilstand.
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ilke stationer der er tilgængelige 
er dig, skal du vælge Valg > 
rkstjeneste).

ion, du lytter til i øjeblikket, 
ved at vælge Valg > Gem station. 
 gemte stationer ved at vælge 

e til standbytilstand og lade 
 i baggrunden, skal du vælge 
den.

lt indhold
m tilgængelighed og priser og om 
n ved at kontakte din 

igt visuelt indhold for den 
l i øjeblikket, ved at vælge Valg > 
vis id'et for den visuelle tjeneste 
en, skal du angive det eller vælge 
et i stationsoversigten 

indelse til den visuelle tjeneste, 
le indhold på skærmen.
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Sådan hører du radio
Bemærk, at kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af 
radiostationens dækning i det pågældende område.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den 
trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt 
headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis 
FM-radioen skal fungere korrekt.

Tryk på , og vælg Musik > Radio. Hvis du vil starte en 
søgning efter radiostationer, skal du vælge  eller  
eller trykke på og holde hurtigcovertasterne  eller 

 nede. Du kan ændre frekvensen manuelt ved at 
vælge Valg > Manuel indstilling.

Hvis du tidligere har gemt radiostationer, kan du gå til den 
næste eller forrige gemte station ved at vælge  eller 

. Du kan også trykke på hurtigcovertasterne  
eller .

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasterne. 

Vælg Valg > Aktivér højttaler, hvis du vil lytte til radioen 
ved hjælp af højttaleren. 

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

Hvis du vil have vist, hv
det sted, hvor du befind
Stationsoversigt (netvæ

Du kan gemme den stat
på listen over stationer 
Du kan åbne listen over
Valg > Stationer.

Hvis du vil vende tilbag
FM-radioen være tændt
Valg > Afspil i baggrun

Visning af visue
Du kan få oplysninger o
abonnement på tjeneste
tjenesteudbyder. 

Du kan få vist tilgængel
radiostation, du lytter ti
Start visuel tjeneste. H
ikke er gemt for station
Hent for at søge efter d
(netværkstjeneste).

Når der er oprettet forb
vises det aktuelle visuel
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t adgangspunkt, der skal bruges 
kal ikke anvendes et 
ger programmet som almindelig 

et område, du befinder dig i. 
n, hvis der ikke var 
grammet blev startet.

grammer > Multimedia > 
er kan du afspille videoklip eller 
st uden først at gemme dem på 

iltyper som .3gp, .mp4 eller .rm. 
og ikke nødvendigvis alle 
nter af filformater.

oklip
ediefil ved at vælge Valg > Åbn 
algmuligheder:

or at afspille en af de sidste seks 
RealPlayer.
pille en fil, der er gemt i Galleri.

.

 med lydstyrketasterne.
Gemte stationer
Du kan åbne listen over gemte stationer, når klappen er 
åben, ved at vælge Valg > Stationer.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge Valg > 
Station > Lyt til kanal. Du kan få vist tilgængeligt visuelt 
indhold for en station ved hjælp af tjenesten Visual Radio 
ved at vælge Valg > Station > Start visuel tjeneste.

Hvis du vil skifte mellem listen over dine gemte stationer 
og at lytte til en gemt station, når klappen er lukket, skal 
du trykke på .

Du kan ændre detaljerne for en station ved at vælge Valg > 
Station > Rediger.

 Tip! Du kan tilføje genveje til gemte stationer i 
multimediemenuen. Se ”Multimedietast” på side 15.

Indstillinger
Vælg Valg > Indstillinger, og vælg mellem følgende 
muligheder:

Tone ved start – vælg, om der skal afspilles en tone, 
når programmet startes.

Autostart af tjeneste – vælg Ja, hvis tjenesten Visual 
Radio skal startes automatisk, når du vælger en gemt 
station, der udbyder tjenesten Visual Radio.

Adgangspunkt – vælg de
til dataforbindelsen. Der s
adgangspunkt, når du bru
FM-radio.

Aktuelt område – vælg d
Denne indstilling vises ku
netværksdækning, da pro

RealPlayer 
Tryk på , og vælg Pro
RealPlayer. Med RealPlay
streame mediefiler trådlø
enheden. 

RealPlayer understøtter f
RealPlayer understøtter d
filformater eller alle varia

Afspilning af vide
Du kan afspille en gemt m
og vælge en af følgende v
• Senest afspil. klip – f

filer, der er afspillet i 
• Gemt klip – for at afs

Rul til en fil, og tryk på 

Du kan justere lydstyrken
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e, om der skal bruges en 
ardadgangspunkt og angive det 
 når du opretter forbindelse. 
yder for at få de korrekte 

layer 
g anvende kompatible Flash-filer, 
eder, ved at trykke på  og 
ultimedia > Flash-afsp.. Rul til en 
.

 
å enheden ved at trykke på  og 

bination af software til 
 der fører en multimediedagbog 
mler via enheden. Nokia Lifeblog 
å dine multimedieelementer og 

r, videoer, lydfiler, SMS-beskeder, 
ogposter i kronologisk rækkefølge, 
gennemse, søge efter, dele, udgive 
menter.

ysninger om Nokia Lifeblog 
den på www.nseries.com/support 

ebsted.
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Trådløs streaming af indhold
Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et 
internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. 
Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et 
WAP-adgangspunkt.

I RealPlayer kan du kun åbne URL-adresser af typen rtsp:/
/. RealPlayer kan dog genkende et http-link til en .ram-fil.

Hvis du vil streame indhold trådløst, skal du vælge et 
streaminglink, der er gemt i Galleri, på en internetside, 
eller som du har modtaget i en SMS- eller MMS-besked. 
Inden den direkte streaming af indholdet begynder, 
oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og 
indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

RealPlayer-indstillinger
Du modtager muligvis indstillingerne til RealPlayer i en 
særlig besked fra tjenesteudbyderen. Se ”Data og 
indstillinger” på side 79. Kontakt din tjenesteudbyder for 
at få yderligere oplysninger.

Vælg Valg > Indstillinger, og vælg mellem følgende 
muligheder:

Video – hvis RealPlayer automatisk skal gentage 
videoklip, når de er afspillet

Streaming – for at vælg
proxyserver, skifte stand
portområde, der bruges,
Kontakt din tjenesteudb
indstillinger.

Adobe Flash P
Du kan få vist, afspille o
der er lavet til mobilenh
vælge Programmer > M
Flash-fil, og tryk på 

Nokia Lifeblog
Du kan starte Lifeblog p
vælge Lifeblog.

Nokia Lifeblog er en kom
mobiltelefoner og pc'er,
med de elementer, du sa
holder automatisk styr p
organiserer dine billede
MMS-beskeder og webl
hvilket gør det nemt at 
og sikkerhedskopiere ele

Du kan få yderligere opl
i vejledningerne til enhe
eller dit lokale Nokia-w
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al du være opmærksom 

l at holde kameraet stille.
ede har en lavere kvalitet 
r ikke er brugt zoom.
paretilstand, hvis du ikke trykker 

d. Tryk på , hvis du vil 
 billeder.

et klap
, hvor coverskærmen bruges som 
de:
ld 
re 

stand, 
.

tage 
heden, 
Kamera
Enheden har to kameraer, et kamera med høj opløsning på 
bagsiden af enheden (hovedkameraet i landskabstilstand) 
og et kamera med en lavere opløsning til højre over 
hovedskærmen (det sekundære kamera i portrættilstand). 
Begge kameraer kan bruges til at tage stillbilleder 
og optage video. 

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse 
på 1600 x 1200 pixel, når hovedkameraet bruges. 
Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Billederne og videoklippene gemmes automatisk i mappen 
Billeder & video i Galleri. Kameraerne tager .jpeg-billeder. 
Videoklip optages i MPEG-4-filformatet med filtypenavnet 
.mp4 eller i 3GPP-filformatet med filtypenavnet .3gp 
(kvaliteten Deling). Se ”Videoindstillinger” på side 39.

Du kan sende billeder og videoklip i en MMS-besked, 
som en vedhæftet fil i en e-mail eller via en Bluetooth- 
forbindelse. Du kan også overføre dem til dit kompatible 
onlinealbum. Se ”Onlinedeling” på side 45.

Billedoptagelse
Når du tager et billede, sk
på følgende:
• Brug begge hænder ti
• Et digitalt zoomet bill

end et billede, hvor de
• Kameraet går i batteris

på en tast et stykke ti
fortsætte med at tage

Tilstand med lukk
Hvis du vil tage et billede
søger, skal du gøre følgen
1 Tryk på , og ho

den nede for at aktive
hovedkameraet. Hvis 
kameraet er i Videotil
skal du trykke på 

2 Tryk på  for at 
et billede. Flyt ikke en
før billedet er gemt. 
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ler . Tryk på navigeringstasten 

t være åbent i baggrunden og 
r, skal du trykke på . Du kan 
et ved at trykke på udløsertasten 

lbilledkamera
billedkameraets søger 

 optagelsestilstand.
inje, som du kan rulle gennem 
en for at vælge forskellige 
linger (den aktive værktøjslinje 
doptagelse). Se ”Aktiv 
e 33.
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Tilstand med åben klap
Hvis du vil tage et billede, hvor hovedskærmen bruges som 
søger, skal du gøre følgende:
1 Åbn klappen.
2 Tryk på  for at aktivere hovedkameraet. 

Hvis kameraet er i Videotilstand, skal du vælge 
Valg > Billedtilstand. 

3 Tryk på  for at tage et billede. Flyt ikke enheden, 
før billedet er gemt.

Brug enhedens lydstyrketaster til at zoome ind eller ud.

Hvis du vil justere belysning og farve, før du tager et 
billede, skal du trykke på  eller  på hovedskærmen 
for at rulle til forskellige elementer på den aktive 
værktøjslinje. Tryk på  på coverskærmen for at 
aktivere værktøjslinjen, og tryk på lydstyrketasterne 
for at rulle til elementer. Se ”Opsætningsindstillinger – 
farve og belysning” på side 35 og ”Scener” på side 36.

Hvis du vil frigøre hukommelse, før du tager et billede, skal 
du vælge Valg > Vis ledig hukommelse på hovedskærmen 
(kun tilgængelig, hvis du har sikkerhedskopieret billeder 
eller videoklip til en anden placering ved hjælp af 
Nokia Nseries PC Suite). Se ”Frigørelse af hukommelse” 
på side 44.

Du kan aktivere frontkameraet ved at vælge Valg > 
Brug sekundært kamera. Hvis du vil zoome ind eller ud, 

skal du trykke på  el
for at tage et billede.

Hvis du vil lade kamerae
bruge andre programme
vende tilbage til kamera
og holde den nede.

Ikoner for stil
Der vises følgende i still
(hovedskærmen):
1 Ikon for den aktuelle
2 Den aktive værktøjsl

inden billedoptagels
elementer og indstil
vises ikke under bille
værktøjslinje” på sid

3 Ikonet for 
billedopløsning 
angiver, om 
billedkvaliteten 
er indstillet til 
Udskriv. 2 M – 
stor, Udskriv. 
1 M – mel. eller 
MMS 0,3 M – 
lille.
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il have vist den aktive 
rug for den, skal du vælge Valg > 
konet for optagelsestilstand, 
k på  for at aktivere 
njen er synlig i 5 sekunder.

er optager et videoklip, skal du 
lgmuligheder på den aktive 

.

and (kun billeder).

løseren (kun billeder). 
dløser” på side 37.

stilstanden (kun billeder). 
ekvens” på side 37.

effekt.

ancen.

ringsværdien (kun billeder).

mheden (kun billeder).

t afspejle den aktuelle 

heder varierer afhængigt 
stilstand og visning.
4 Billedtælleren viser det anslåede antal billeder, du kan 
tage med de aktuelle indstillinger for billedkvalitet 
og hukommelse i brug (tælleren vises ikke under 
billedoptagelse).

5 Ikoner for enhedens hukommelse ( ) og 
hukommelseskortet ( ) viser, hvor billederne gemmes.

Aktiv værktøjslinje
Den aktive værktøjslinje indeholder genveje til forskellige 
elementer og indstillinger, du kan bruge, før du tager et 
billede eller optager en video, og efter at du har taget et 
billede og optaget en video.

Hvis du bruger coverskærmen som søger, skal du 
trykke på  for at få vist den aktive værktøjslinje. 
Brug lydstyrketasterne til at rulle til det ønskede element. 
Tryk på  for at vælge elementet.

Hvis du bruger hovedskærmen som søger, skal du rulle til 
det ønskede element. Tryk på  for at vælge elementet. 

De tilgængelige valgmuligheder varierer afhængigt af 
det valgte kamera. Du kan også angive, om den aktive 
værktøjslinje altid skal vises på skærmen eller aktiveres ved 
et tastetryk.

Hvis den aktive værktøjslinje skal vises, før du tager et 
billede eller optager en video, og efter at du har taget 
et billede og optaget en video, skal du vælge Valg > 

Vis ikoner. Hvis du kun v
værktøjslinje, når du har b
Skjul ikoner. Det er kun i
der vises på skærmen. Try
værktøjslinjen. Værktøjsli

Før du tager et billede ell
vælge mellem følgende va
værktøjslinje:

 for at vælge en scene

 for at vælge blitztilst

 for at aktivere selvud
Se ”Dig på billedet – selvu

 for at aktivere sekven
Se ”Billedoptagelse i en s

 for at vælge en farve

 for at justere hvidbal

 for at justere ekspone

 for at justere lysfølso

Ikonerne ændrer sig for a
indstillingsstatus.

De tilgængelige valgmulig
af den aktuelle optagelse
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det ved at vælge Udskriv. 
” på side 44.

e til søgeren og tage et nyt 
 på  eller vælge Tilbage.

 som baggrundsbillede i den aktive 
 vælge Valg > Brug som baggrund.

det som opkaldsbillede for 
e Brug til kontaktopk.bill..

or stillbilledkamera
stillinger for stillbilledkameraet: 
edindstillinger. Oplysninger om, 
dopsætning, finder du under 
r – farve og belysning” på side 35. 
ne vender tilbage til 
 når du lukker kameraet, men 
bliver de samme, indtil du ændrer 
dre hovedindstillingerne, skal 

linger og vælge en af følgende 

. 2 M – stor (en opløsning 
iv. 1 M – mel. (en opløsning 

S 0,3 M – lille (en opløsning 
il udskrive billedet, skal du vælge 
is du vil sende det via e-mail, skal 
Ka
m
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Indstillingerne for den aktive værktøjslinje er ikke 
tilgængelige for det sekundære kamera.

Du kan også se valgmulighederne for den aktive 
værktøjslinje under ”Når du har taget et billede” på side 34, 
”Efter optagelse af en video” på side 39 og ”Aktiv 
værktøjslinje” på side 42 i Galleri.

Når du har taget et billede
Når du har taget et billede, kan du gøre en række ting 
med billedet ved hjælp af den aktive værktøjslinje på 
hovedskærmen (kun tilgængelig, hvis Vis taget billede 
er indstillet til Til under indstillingerne for 
stillbilledkameraet).
• Hvis du ikke vil beholde billedet, skal du vælge Slet.
• Hvis du vil sende billedet via MMS, e-mail, Bluetooth, 

eller hvis du vil overføre det til dit onlinealbum, skal du 
trykke på opkaldstasten eller vælge Send. Yderligere 
oplysninger finder du under ”Beskeder” på side 76, 
”Bluetooth” på side 64 og ”Onlinedeling” på side 45. 
Denne valgmulighed er ikke tilgængelig under et aktivt 
opkald. Du kan også sende billedet til en modtager 
under et aktivt opkald. Vælg Send til opringer 
(kun tilgængelig under et aktivt opkald).

• Hvis du vil markere billeder til udskrivning, 
skal du vælge Tilføj i udskriftsmappe.

• Du kan udskrive bille
Se ”Billedudskrivning

• Du kan vende tilbag
billede ved at trykke

Hvis du vil bruge billedet
standbytilstand, skal du

Hvis du vil indstille bille
en kontakt, skal du vælg

Indstillinger f
Der er to forskellige ind
Billedopsætning og hov
hvordan du ændrer Bille
”Opsætningsindstillinge
Opsætningsindstillinger
standardindstillingerne,
hovedindstillingerne for
dem igen. Hvis du vil æn
du vælge Valg > Indstil
valgmuligheder:

Billedkvalitet – Udskriv
på 1600 x 1200), Udskr
på 1152 x 864) eller MM
på 640 x 480). Hvis du v
Udskriv. 2 M – stor. Hv
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 i hovedkameraet.

 du benytter blitzen. Benyt 
rsoner eller dyr. Hold ikke 
når du tager et billede.

z til situationer med lavt lys. 
 tilgængelige for 
atisk ( ), Til ( ), 

 ( ).

d at vælge den ønskede 
 værktøjslinje.

stillinger – 
ing

gengive farver og belysning mere 
l tilføjes effekter til billederne 
uge navigeringstasten til at 
ærktøjslinje og vælge mellem 

ktuelle indstilling for lysforhold 
uligt for kameraet at gengive 
du vælge Udskriv. 1 M – mel.. Du kan sende det via MMS 
ved at vælge MMS 0,3 M – lille.

Disse opløsninger er kun tilgængelige i hovedkameraet. 
Opløsningen i det sekundære kamera er altid 
MMS 0,3 M – lille.

Tilføj til album – vælg, om du vil gemme billedet i et 
bestemt album i Galleri. Hvis du vælger Ja, åbnes der er 
liste over tilgængelige albummer.

Vis taget billede – vælg Til, hvis du vil se billedet, når det 
er blevet taget, eller vælg Fra, hvis du vil fortsætte med at 
tage billeder med det samme.

Standardbillednavn – angiv standardnavnet på de 
billeder, du tager.

Udvidet digital zoom (kun hovedkameraet) – vælg Til for 
at få jævne og kontinuerlige zoomtrin mellem digitalt og 
udvidet digitalt zoom. Hvis du vil begrænse zoom til der, 
hvor den valgte billedkvalitet bevares, skal du vælge Fra.

Optagelsestone – vælg den tone, du vil høre, når du 
tager et billede.

Hukommelse i brug – vælg, hvor dine billeder skal 
gemmes.

Gendan kameraindstil. – vælg Ja for at gendanne 
kameraets standardindstillinger.

Blitz
Blitzen er kun tilgængelig

Hold behørig afstand, når
ikke blitzen for tæt på pe
hånden hen over blitzen, 

Kameraet har en LED-blit
Følgende blitztilstande er
stillbilledkameraet: Autom
Rødøjeredu. ( ) og Fra

Du skifter blitztilstand ve
blitztilstand på den aktive

Opsætningsind
farve og belysn
Hvis kameraet skal kunne 
præcist, eller hvis der ska
eller videoerne, skal du br
rulle gennem den aktive v
følgende valgmuligheder:

Hvidbalance – vælg den a
på listen. Dette gør det m
farver mere præcist.
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 en bestemt stilart 
er. 

ige i hovedkameraet.

gmuligheder på den aktive 

dard) og Aften ( )

dard), Brugerdef. ( ), 
b ( ), Aften ( ) 

 standardscenen Automatisk.

gen scene, der passer til bestemte 
 til Brugerdef. på hovedskærmen 
I den brugerdefinerede scene kan 
arve- og belysningsindstillinger. 
illingerne fra en anden scene, 
å scenetilstand og vælge den 
stil. > Brugerscene > Skift på 
opiere indstillingerne fra en 

ge Scenebaseret.
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Eksponeringskompensation (kun billeder) – juster 
kameraets eksponeringstid.

Blitz – vælg den ønskede blitztilstand. Se ”Blitz” på side 35.

Farvetone – vælg en farveeffekt på listen.

Lysfølsomhed (kun billeder) – vælg lysfølsomhed for 
kameraet. Jo mørkere omgivelserne er, jo højere skal 
lysfølsomheden være.

Skærmen viser ændringer i overensstemmelse med de 
valgte indstillinger, så du kan se, hvordan ændringen 
påvirker billederne eller videoerne.

De tilgængelige indstillinger for farve og lys varierer 
afhængigt af det valgte kamera og den valgte tilstand. 
Indstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne, 
når du lukker kameraet.

Hvis du vælger en ny scene, erstattes farve- og 
lysindstillingerne med den valgte scene. Se ”Scener” 
på side 36. Når du har valgt en scene, kan du eventuelt 
ændre opsætningsindstillingerne.

Scener
En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- 
og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. 
Indstillingerne for hver scene er angivet 

i overensstemmelse med
eller bestemte omgivels

Scener er kun tilgængel

Vælg en af følgende val
værktøjslinje:

Videoscener

Automatisk ( ) (stan

Billedscener

Automatisk ( ) (stan
Portræt ( ), Landska
og Aftenportræt ( ).

Når du tager billeder, er

Hvis du vil oprette din e
omgivelser, skal du rulle
og vælge Valg > Skift. 
du foretage forskellige f
Hvis du vil kopiere indst
skal du vælge Baseret p
ønskede scene. Vælg Ind
coverskærmen. Du kan k
anden scene ved at væl
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ren, skal du vælge Selvudløser > 
 eller 20 sekunder. Hvis du 

, skal du vælge Aktivér. 
linker, og enheden bipper, 
eret. Kameraet tager billedet, 
 er udløbet. 

 fra, skal du vælge Selvudløser > 
slinje.

er > 2 sekunder på den aktive 
gå rystelser, mens billedet tages.

r coverskærmen bruges som 
al du gøre følgende:
edtilstand, skal du trykke 
 til Videotilstand. 

 starte optagelsen. Ikonet for 
g der lyder en tone, hvilket 
 er begyndt. 
ælg Stop for at stoppe 
et gemmes automatisk i mappen 
leri. Se ”Galleri” på side 41. 
 af videoen er 60 minutter 
lig hukommelse).
Billedoptagelse i en sekvens
Sekvenstilstand er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Hvis du vil indstille kameraet til at tage seks billeder 
i en sekvens (hvis der er nok ledig hukommelse), skal 
du vælge Skift til sekvenstilstand. Antallet af billeder, 
der tages, afhænger af mængden af ledig hukommelse.

Tryk på udløsertasten for at tage seks billeder. Hvis du ikke 
vil tage flere billeder, skal du trykke på Annuller. Tryk på 
udløsertasten, og hold den nede, for at tage mere end seks 
billeder. Hvis du ikke vil tage flere billeder, skal du slippe 
udløsertasten.

Når billederne er taget, vises de i et gitter på skærmen. Hvis 
du vil se et billede, skal du trykke på  for at åbne det.

Du kan også bruge sekvenstilstanden sammen med 
selvudløseren. Når du bruger selvudløseren, kan du højst 
tage seks billeder.

Hvis du vil tilbage til sekvenstilstandens søger, skal du 
trykke på udløsertasten.

Dig på billedet – selvudløser
Selvudløseren er kun tilgængelig i hovedkameraet.

Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så 
du selv kan komme med på billedet. Hvis du vil indstille 

forsinkelsen for selvudløse
2 sekunder, 10 sekunder
vil aktivere selvudløseren
Selvudløserikonet ( ) b
når selvudløseren er aktiv
når den valgte forsinkelse

Hvis du vil slå Selvudløser
Fra på den aktive værktøj

 Tip! Vælg Selvudløs
værktøjslinje for at und

Videooptagelse
Hvis du optage video, hvo
søger (klappen lukket), sk
1 Hvis kameraet er i Bill

på  for at skifte
2 Tryk på  for at

optagelse  vises, o
angiver, at optagelsen

3 Tryk på , eller v
optagelsen. Videoklipp
Billeder & video i Gal
Maksimumvarigheden
(hvis der er tilstrække
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u har sikkerhedskopieret billeder 
ørelse af hukommelse” på side 44.

meraet ved at vælge Valg > 
a.

optagelse
osøgeren:

elsen for at vælge forskellige 
linger (værktøjslinjen vises ikke 
 ”Aktiv værktøjslinje” på side 33.
elige optagelsestid. Når du 

ikonet for varighed af den 
en forløbne og resterende tid.

kommelsen ( ) og 
( ) viser, hvor videoerne gemmes.
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Hvis du optage video, hvor hovedskærmen bruges som 
søger (når klappen er åben), skal du gøre følgende:
1 Hvis kameraet er i Billedtilstand, skal du vælge 

Skift til videotilstand på den aktive værktøjslinje. 
2 Tryk på  for at starte optagelsen. Det røde 

ikon for optagelse  vises, og der lyder en tone, 
hvilket angiver, at optagelsen er begyndt. 

3 Tryk på , eller vælg Stop for at stoppe 
optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i mappen 
Billeder & video i Galleri. Se ”Billeder og videoklip” 
på side 41. Maksimumvarigheden af videoen er 
60 minutter (hvis der er tilstrækkelig hukommelse).

Hvis du vil stoppe optagelsen midlertidigt, skal du vælge 
Pause. Pauseikonet ( ) begynder at blinke på skærmen. 
Videooptagelsen stoppes automatisk, hvis optagelse 
sættes på pause, og der ikke foretages noget tastetryk 
inden for et minut. Vælg Fortsæt for at genoptage 
optagelsen.

Tryk på lydstyrketasterne på siden af enheden for at 
zoome ind på eller ud fra motivet.

Hvis du vil justere belysning og farve, før du tager et 
billede, skal du bruge navigeringstasten til at rulle gennem 
den aktive værktøjslinje. Se ”Opsætningsindstillinger – 
farve og belysning” på side 35 og ”Scener” på side 36.

Hvis du vil frigøre hukommelse, før du optager en video, 
skal du vælge Valg > Vis ledig hukommelse 

(kun tilgængelig, hvis d
eller videoklip). Se ”Frig

Du kan aktivere frontka
Brug sekundært kamer

Ikoner for video
Der vises følgende i vide
1 Ikon for den 

aktuelle 
optagelsestil-
stand.

2 Ikon for 
deaktivering 
af lyd.

3 Den aktive 
værktøjslinje, 
som du kan rulle 
gennem inden optag
elementer og indstil
under optagelse). Se

4 Den samlede tilgæng
optager video, viser 
aktuelle video også d

5 Ikoner for enhedshu
hukommelseskortet 
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 et aktivt opkald. Vælg 

yt videoklip, skal du vælge 

illinger for videooptageren: 
dindstillinger. Oplysninger om, 
llingerne for Videoopsætning, 
ngsindstillinger – farve og 
sætningsindstillingerne vender 
lingerne, når du lukker kameraet, 
 forbliver de samme, indtil du 
 vil ændre hovedindstillingerne, 
tillinger og vælge en af følgende 

deoklippets kvalitet til Høj 
ds brug og afspilning via et 
tibel pc eller et kompatibelt 
ardkvalitet for afspilning via 
(begrænset videoklipstørrelse 
vis du vil have vist videoen 

 en kompatibel pc, skal du vælge 
g (330 x 240) og er i .mp4-
de videoklippet via MMS, skal du 
ning, .3gp-filformat). Størrelsen 
med Deling er begrænset til 
6 Ikonet for videokvalitet angiver, om videokvaliteten 
er indstillet til Høj, Normal eller Deling.

7 Videofiltype.

Hvis du vil have vist alle ikoner i søgeren, skal du 
vælge Valg > Vis ikoner. Vælg Skjul ikoner for kun at 
få vist statusikoner for video, og under optagelse, den 
tilgængelige optagelsestid, zoomlinje ved zoomning 
og valgtasterne.

Efter optagelse af en video
Når du har optaget et videoklip, skal du vælge 
følgende på den aktive værktøjslinje på hovedskærmen 
(kun tilgængelig, hvis Vis optaget video er indstillet til 
Til under indstillingerne for video):
• Vælg Afspil, hvis du straks vil afspille det videoklip, 

du lige har optaget.
• Vælg Slet, hvis du ikke vil gemme videoen.
• Hvis du vil sende videoklippet via MMS, e-mail, 

Bluetooth, eller hvis du vil overføre det til dit 
onlinealbum, skal du trykke på opkaldstasten eller 
vælge Send. Yderligere oplysninger finder du under 
”Beskeder” på side 76, ”Bluetooth” på side 64 og 
”Onlinedeling” på side 45. Denne valgmulighed er 
ikke tilgængelig under et aktivt opkald. Du kan muligvis 
ikke sende videoklip, der er gemt i .mp4-filformatet, 
i en MMS-besked. Du kan også sende videoklippet 

til en modtager under
Send til opringer.

• Hvis du vil optage et n
Ny video.

Videoindstillinger
Der er to forskellige indst
Videoopsætning og hove
hvordan du ændrer indsti
finder du under ”Opsætni
belysning” på side 35. Op
tilbage til standardindstil
men hovedindstillingerne
ændrer dem igen. Hvis du
skal du vælge Valg > Inds
valgmuligheder:

Videokvalitet – indstil vi
(bedste kvalitet til lang ti
kompatibelt tv, en kompa
håndsæt), Normal (stand
håndsættet) eller Deling 
til afsendelse via MMS). H
på et kompatibelt tv eller
Høj, som har CIF-opløsnin
filformatet. Hvis du vil sen
vælge Deling (QCIF-opløs
på videoklip, der optages 
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300 KB (ca. 20 sekunders varighed), så det nemt kan 
sendes som en MMS-besked til en kompatibel enhed.

Lydoptagelse – vælg Lyd fra, hvis du ikke vil optage lyd.

Tilføj til album – vælg, om du vil tilføje videoklippet i et 
bestemt album i Galleri. Vælg Ja for at åbne en liste over 
tilgængelige albummer.

Vis optaget video – vælg, om du vil have det optagede 
videoklips første billede vist på skærmen, når optagelsen 
er færdig. Vælg Afspil på den aktive værktøjslinje 
(hovedkameraet) eller Valg > Afspil (det sekundære 
kamera) for at få vist videoklippet.

Standardvideonavn – angiv standardnavnet på de 
videoklip, du optager.

Hukommelse i brug – angiv standardhukommelseslageret: 
enhedshukommelsen eller hukommelseskortet (hvis der 
er indsat et hukommelseskort).

Gendan kameraindstil. – vælg Ja for at gendanne 
kameraets standardindstillinger.
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ompatible hukommelseskort 
mmelseskort), vises med .

l du trykke på . Videoklip, 
ks åbnes og afspilles 
, og musik og lydklip 
e ”RealPlayer” på side 29 
e 23.

ytte filer til hukommelseskortet 
mmelseskort) eller til enhedens 
e en fil og vælge Valg > Flyt 
kom.kort, Flyt til hukom.kort, 
r Flyt til telefonhukom.. 

lip
ideoklip, der er optaget med 

pen Billeder & video i Galleri. 
der og videoklip til dig i en 
hæftet fil i en e-mail eller via 
. Hvis du vil have vist et modtaget 
lleri eller i en medieafspiller, 
dens hukommelse eller på et 
skort (hvis der er indsat ét).
Galleri 
Du kan gemme og organisere dine billeder, videoklip, 
lydklip og streaminglinks ved at trykke på  og 
vælge Galleri.

 Tip! Hvis du vil se det senest gemte billede i Galleri, 
mens du bruger et andet program, skal du trykke 
på  og holde den nede. Du kan åbne 
hovedvisningen for mappen Billeder & video 
ved at trykke på  igen.

Visning og gennemsyn af filer
Vælg Billeder & video , 
Musiknumre , Lydklip , 
Streaminglinks , 
Præsentationer  eller 
Alle filer , og tryk på  
for at åbne det valgte.

Du kan gennemse og 
åbne mapper samt markere, 
kopiere og flytte elementer 
til mapper. Du kan også 
oprette albummer samt 
markere, kopiere og tilføje 
elementer til albummer. Se ”Albummer” på side 43.

Filer, der er gemt på dit k
(hvis der er indsat et huko

Hvis du vil åbne en fil, ska
.ram-filer og streaminglin
i programmet RealPlayer
afspilles i Musikafspil.. S
og ”Musikafspiller” på sid

Hvis du vil kopiere eller fl
(hvis der er indsat et huko
hukommelse, skal du vælg
og kopiér > Kopiér til hu
Kopiér til tlf.hukom. elle

Billeder og videok
Billeder, der er taget, og v
kameraet, gemmes i map
Der kan også sendes bille
MMS-besked, som en ved
en Bluetooth-forbindelse
billede eller videoklip i Ga
skal du gemme det i enhe
kompatibelt hukommelse
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diger. Se ”Redigering af videoklip” 

ede eller et videoklip i et album 
 Valg > Albummer > Tilføj til 

på side 43.

t som baggrundsbillede, 
g vælge Valg > Brug billede > 

eller et videoklip fra den aktive 
ge Slet. Se ”Aktiv værktøjslinje” 

i til kameraet ved at trykke 
 nede.

nje
eo kan du bruge den aktive 

nvej til at vælge forskellige 
ktøjslinje er kun tilgængelig, 
de eller et videoklip. 

ellige elementer på den aktive 
em ved at trykke på . 
ligheder afhænger af, hvilken 
 du har valgt et billede eller et 

ngive, om den aktive værktøjslinje 
en eller aktiveres ved et tastetryk.
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Vælg Galleri > Billeder & video. Billed- og videoklipfilerne 
er ordnet i en løkke efter dato og klokkeslæt. Antallet 
af filer vises. Hvis du vil gennemse filerne én ad gangen, 
skal du trykke på  eller . Du kan gennemse filerne 
i grupper ved at trykke på  eller . Du skifter mellem 
landskabs- og portrættilstand ved at vælge Valg > Rotér 
skræm. Indholdet i mappen Billeder & video vises i den 
valgte tilstand.

Du kan zoome ind på eller ud fra et åbent billede 
ved at trykke på zoomtasterne på siden af enheden. 
Zoomforholdet gemmes ikke permanent.

Du kan rotere det valgte billede til venstre eller højre 
ved at vælge Valg > Rotér > Til venstre eller Til højre.

Hvis du vil udskrive dine billeder på en kompatibel printer 
eller gemme dem på et kompatibelt hukommelseskort 
(hvis der er indsat ét) for at udskrive dem, skal du 
vælge Valg > Udskriv. Se ”Billedudskrivning” på side 44. 
Du kan også kode billeder til udskrivning senere til 
udskriftsmappen i Galleri. Se ”Udskriftsmappe” på side 43.

Hvis du vil redigere et videoklip eller et billede, 
skal du vælge Valg > Rediger. Der åbnes et 
billedredigeringsprogram eller et videoredigeringsprogram. 
Se ”Redigering af videoklip” på side 47. Se ”Redigering af 
billeder” på side 46. 

Hvis du vil oprette brugerdefinerede (brugertilpassede) 
videoklip, skal du vælge et eller flere videoklip i galleriet og 

derefter vælge Valg > Re
på side 47.

Hvis du vil tilføje et bill
i galleriet, skal du vælge
album. Se ”Albummer” 

Hvis du vil bruge billede
skal du vælge billedet o
Brug som baggrund.

Du kan slette et billede 
værktøjslinje ved at væl
på side 42.

Du kan skifte fra Galler
på  og holde den

Aktiv værktøjsli
I mappen Billeder & vid
værktøjslinje som en ge
opgaver. Den aktive vær
når du har valgt et bille

Rul op eller ned til forsk
værktøjslinje, og vælg d
De tilgængelige valgmu
visning du er i, og af, om
videoklip. Du kan også a
altid skal vises på skærm
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e
dskriftsmappen og udskrive dem 
printer eller evt. i en kompatibel 
ivning” på side 44. De kodede 

 i mappen Billeder & video 

senere udskrivning ved at vælge 
 i udskriftsmappe på den aktive 

 udskriftsmappen ved at vælge 
n aktive værktøjslinje eller 
der & video (kun tilgængelig, 
r i udskriftsmappen).

e fra udskriftsmappen, skal 
pen Billeder & video eller i et 
udskriftsmappe på den aktive 

t at håndtere billeder og 
sten over albummer ved at vælge 
 Albummer > Vis albummer. 

e eller et videoklip i et album 
 et billede eller et videoklip og 
Hvis den aktive værktøjslinje skal vises på skærmen, skal du 
vælge Valg > Vis ikoner.

Hvis den aktive værktøjslinje kun skal vises, når du har brug 
for den, skal du vælge Valg > Skjul ikoner. Tryk på  
for at aktivere den aktive værktøjslinje.

Vælg mellem følgende:

 for at afspille det valgte videoklip.

 for at sende det valgte billede eller videoklip.

/  for at tilføje eller fjerne et billede fra 
udskriftsmappen. Se ”Udskriftsmappe” på side 43. 

 for at få vist billederne i udskriftsmappen.

 for at starte et diasshow med dine billeder.

 for at slette det valgte billede eller videoklip.

 for at udskrive det viste billede.

 for at reducere opløsningen på det valgte billede for 
at frigøre hukommelse til nye billeder. Se ”Frigørelse af 
hukommelse” på side 44.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere, afhængigt 
af hvilken visning du er i.

Udskriftsmapp
Du kan kode billeder til u
senere på en kompatibel 
fotokiosk. Se ”Billedudskr
billeder er angivet med 
og i albummer.

Du kan kode et billede til 
et billede og vælge Tilføj
værktøjslinje.

Du kan få vist billederne i
Vis udskriftsmappe på de
vælge  i mappen Bille
når du har tilføjet billede

Hvis du vil fjerne et billed
du vælge et billede i map
album og vælge Slet fra 
værktøjslinje.

Albummer
Med albummer er det nem
videoklip. Du kan få vist li
Billeder & video > Valg >

Hvis du vil tilføje et billed
i galleriet, skal du rulle til
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ing
 med Billedudskrivning 
, du vil udskrive, og vælge 
alleriet, kameraet, 
met eller billedfremviseren.

 til at udskrive billeder via et 
abel, en Bluetooth-forbindelse 
ommelseskort (hvis du har ét).

leder, som er i .jpeg-format. 
kameraet, gemmes automatisk 

n printer, der er kompatibel 
 tilslutte datakablet, før du 
tillingen, og kontrollere, at 
ndstillet til Billedudskrivning 
e ”USB” på side 68.

krivning første gang, vises der en 
ompatible printere, når du har 
rinter. Printeren angives som 

 PictBridge-kompatibel printer 
elt USB-datakabel, vises printeren 
Ga
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vælge Valg > Albummer > Tilføj til album. Der åbnes en 
liste over albummer. Vælg det album, du vil tilføje billedet 
eller videoklippet i. De tilføjede billeder og videoklip slettes 
ikke fra mappen Billeder & video.

Hvis du vil fjerne en fil fra et album, skal du trykke på . 
Filen slettes ikke fra mappen Billeder & video i Galleri.

Du kan oprette et nyt album ved at vælge Valg > 
Nyt album i visningen med listen over albummer.

Frigørelse af hukommelse
Du kan reducere opløsningen og filstørrelsen på billeder, 
der er gemt i Galleri, og derved frigøre hukommelse til nye 
billeder ved at vælge Valg > Reducer størrelse. Hvis du vil 
sikkerhedskopiere billederne først, skal du kopiere dem til 
en kompatibel computer eller til en anden placering. Hvis 
du vælger Reducer størrelse, reduceres billedopløsningen 
til 640 x 480.

Hvis du vil øge den ledige hukommelse, efter at du har 
kopieret elementer til andre placeringer eller enheder, skal 
du vælge Valg > Ledig hukom.. Du kan gennemse en liste 
over de filer, du har kopieret. Du kan fjerne en kopieret fil 
fra Galleri ved at vælge Valg > Slet.

Billedudskrivn
Du kan udskrive billeder
ved at vælge det billede
udskriftsindstillingen i g
billedredigeringsprogram

Brug Billedudskrivning
kompatibelt USB-datak
eller et kompatibelt huk

Du kan kun udskrive bil
Billeder, der tages med 
i .jpeg-format.

Hvis du vil udskrive på e
med PictBridge, skal du
vælger udskrivningsinds
datakabeltilstanden er i
eller Spørg ved forb.. S

Printervalg
Når du bruger Billeduds
liste over tilgængelige k
valgt billedet. Vælg en p
standardprinter.

Hvis du har tilsluttet en
ved hjælp af et kompatib
automatisk.
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u bestille udskrifter af dine 
ing eller til en forretning, hvor 
ængelige produkter afhænger 

 online, skal du have mindst 
 udskriftstjeneste installeret. 
ydere af udskriftstjenester, 
online.

ninger om programmet 
 på www.nseries.com/support 
sted.

 dele dine billeder og videoklip 
mer, weblogs eller via andre 
på internettet. Du kan overføre 
ndige poster som kladder og 
vist albummernes indhold. 
styper kan variere afhængigt 

eling, skal du abonnere 
steudbyder og oprette en 
 abonnere på tjenesten på 
ted. Kontakt din tjenesteudbyder 
Hvis standardprinteren ikke er tilgængelig, vises der en 
liste over tilgængelige udskriftsenheder.

Hvis du vil skifte standardprinter, skal du vælge Valg > 
Indstillinger > Standardprinter.

Udskriftsvisning
Når du har valgt printeren, vises de valgte billeder ved 
hjælp af foruddefinerede layouts. Hvis du vil ændre 
layoutet, skal du trykke på  eller  for at gennemse 
de layouts, der er tilgængelige for den valgte printer. 
Hvis billederne ikke kan være på en enkelt side, skal du 
trykke på  eller  for at få vist de ekstra sider.

Udskriftsindstillinger
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt 
af egenskaberne for den valgte udskriftsenhed.

Du kan indstille en standardprinter ved at vælge 
Valg > Standardprinter.

Hvis du vil vælge papirstørrelsen, skal du vælge 
Papirstørrelse, vælge papirstørrelsen på listen og 
vælge OK. Vælg Annuller for at vende tilbage til den 
forrige visning.

Udskriv online
Med Udskriv online kan d
billeder med direkte lever
du kan hente dem. De tilg
af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil bruge Udskriv
én konfigurationsfil til en
Du kan få filerne hos udb
der understøtter Udskriv 

Du kan få yderligere oplys
i vejledningen til enheden
eller dit lokale Nokia-web

Onlinedeling
Med Onlinedeling, kan du
i kompatible onlinealbum
tjenester til onlinedeling 
indhold, gemme ufuldstæ
fortsætte senere samt få 
De understøttede indhold
af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil bruge Onlined
på tjenesten hos en tjene
ny konto. Du kan normalt
tjenesteudbyderens webs
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vigeringstasten til at vælge det 
es, og vælg Indstil. Der vises endnu 
øjre hjørne. Vælg igen det område, 
du vil justere det først valgte 
ilbage. De valgte områder danner 
anner det beskårne billede.

ddefineret højde/bredde-forhold, 
te venstre hjørne i det område, 
du vil tilpasse det markerede 
avigeringstasten. Tryk på  for 
mråde. Hvis du vil flytte området 
 navigeringstasten. Tryk på  
, der skal beskæres.

de øjne
 øjne på et billede ved at vælge 
 Fjern røde øjne. Flyt krydset hen 
er vises en løkke på skærmen. Brug 
tilpasse løkken til øjets størrelse. 
ere de røde øjne.

gsprogrammet:
 et billede i fuld skærm, skal du 
n vende tilbage til normal visning 
 igen.
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for at få yderligere oplysninger om abonnement på 
tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om kompatible 
tjenesteudbydere på siderne for produktsupport 
på www.nseries.com/support eller på dit lokale 
Nokia-websted.

Du kan få yderligere oplysninger om programmet 
i vejledningen til enheden på www.nseries.com/support 
eller dit lokale Nokia-websted.

Redigering af billeder
Du kan redigere billederne, når du har taget dem, eller 
redigere dem, du allerede har gemt i Galleri, ved at vælge 
Valg > Rediger. 

Vælg Valg > Anvend effekt for at åbne et gitter, hvor du 
kan vælge forskellige redigeringsmuligheder angivet med 
små ikoner. Du kan beskære og rotere billedet, justere 
lysstyrke, farve, kontrast og opløsning samt tilføje effekter, 
tekst, clipart eller en ramme til billedet.

Beskæring af et billede
Du kan beskære et billede ved at vælge Valg > Anvend 
effekt > Beskær. Hvis du vil beskære størrelsen på 
billedet manuelt, skal du vælge Manuel eller vælge et 
foruddefineret højde/bredde-forhold på listen. Hvis du 
vælger Manuel, vises der et kryds i billedets øverste 

venstre hjørne. Brug na
område, der skal beskær
et kryds i det nederste h
der skal beskæres. Hvis 
område, skal du vælge T
et rektangel, som igen d

Hvis du har valgt et foru
skal du vælge det øvers
der skal beskæres. Hvis 
område, skal du bruge n
at fastfryse det valgte o
i billedet, skal du bruge
for at vælge det område

Reducering af rø
Du kan reducere de røde
Valg > Anvend effekt >
på øjet, og tryk på . D
navigeringstasten til at 
Tryk på  for at reduc

Nyttige genveje
Genveje i billedredigerin
• Hvis du vil have vist

trykke på . Du ka
ved at trykke på 
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leder, video, 

oklip og tekst til et videoklip, der 
rette brugerdefinerede videoklip.

illede eller et videoklip med det 
 mappen Billeder & video vælge 
illede eller Videoklip. Vælg den 
lg.

dklip og erstatte det oprindelige 
 du vælge Valg > Rediger > 
lip. 

tarten eller slutningen af 
e Valg > Rediger > Tilføj tekst, 
tilføjes, og trykke på OK. Derefter 
n skal tilføjes: Starten eller 

eoklip
et og tilføje start- og slutmærker 
eoklippet. Gå til mappen 
 Valg > Rediger > Klip.

videoklip fra starten ved at vælge 
• Hvis du vil rotere et billede med eller mod uret, skal du 
trykke på  eller .

• Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på  
eller .

• Hvis du vil bevæge dig rundt på et billede, der er 
zoomet ind på eller ud fra, skal du trykke på , , 

 eller .

Redigering af videoklip
Du kan redigere videoklip i Galleri og oprette 
brugerdefinerede videoklip ved at rulle til et videoklip 
og vælge Valg > Rediger > Flet, Skift lyd, Tilføj tekst, 
Klip eller Opret muvee.

Videoredigeringsprogrammet understøtter 
videofilformaterne .3gp og .mp4 samt lydfilformaterne 
.aac, .amr, .mp3 og .wav.

 Tip! Du kan bruge Filminstruktør til at oprette 
brugerdefinerede videoklip. Vælg de videoklip og 
billeder, du vil oprette en muvee med, og vælg Valg > 
Rediger > Opret muvee. Se ”Filminstruktør” på side 48.

De brugerdefinerede videoklip gemmes automatisk 
i mappen Billeder & video i Galleri. Videoklippene 
gemmes på hukommelseskortet. Hvis hukommelseskortet 
ikke er tilgængeligt, bruges enhedens hukommelse.

Tilføjelse af bil
lyd og tekst
Du kan tilføje billeder, vide
er valgt i Galleri for at op

Hvis du vil kombinere et b
valgte videoklip, skal du i
Valg > Rediger > Flet > B
ønskede fil, og tryk på Væ

Hvis du vil tilføje et nyt ly
lydklip i videoklippet, skal
Skift lyd og vælge et lydk

Hvis du vil tilføje tekst i s
videoklippet, skal du vælg
skrive den tekst, som skal 
skal du vælge, hvor tekste
Slutningen.

Klipning af vid
Du kan trimme videoklipp
for at udelade dele af vid
Billeder & video, og vælg

Du kan afspille det valgte 
Valg > Afspil.
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takt tjenesteudbyderen for at få 
m, hvor stor en MMS-besked, 
s. 

de et videoklip, der overstiger 
aksimalt tilladte størrelse for 

du sende klippet via trådløs 
. Se ”Afsendelse af data via en 
e” på side 66. Du kan også 
r til en kompatibel pc via en 
e, et kompatibelt USB-kabel 

kompatibel hukommelseskortlæser 

uvee, skal du trykke på  
 billeder og videoer og vælge 
 muvee.

igeret videoklip, der kan indeholde 
 tekst. Der oprettes automatisk en 
uktør, når du har valgt stilart for 
ktør bruges den standardmusik 
et den valgte stilart. I en 
kan du vælge dine egne videoklip, 
mt din egen stilart. Du kan også 
Ga
lle
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 Tip! Hvis du vil tage et skærmbillede af et videoklip, 
skal du trykke på redigeringstasten.

Hvis du vil vælge, hvilke dele af videoklippet der skal 
medtages i det brugerdefinerede videoklip, og angive start- 
og slutpunkter for dem, skal du rulle til det ønskede sted 
i videoen og vælge Valg > Startmærke eller Slutmærke. 
Hvis du vil redigere start- eller slutpunktet i den valgte del, 
skal du rulle til det ønskede mærke og trykke på 
navigeringstasten. Du kan derefter flytte det valgte 
mærke frem eller tilbage på tidslinjen.

Hvis du vil fjerne alle mærker, skal du vælge Valg > Fjern > 
Alle mærker.

Du kan få vist videoklippet ved at vælge Valg > Afspil 
mærket del. Hvis du vil flytte på tidslinjen, skal du rulle 
mod venstre eller højre.

Tryk på Pause for at stoppe afspilningen af videoklippet. 
Du kan fortsætte afspilningen af klippet ved at vælge 
Valg > Afspil. Du kan vende tilbage til visning af den 
klippede video ved at trykke på Tilbage.

Hvis du vil gemme ændringerne og vende tilbage til 
Galleri, skal du trykke på Udført.

Afsendelse af videoer
Du kan sende videoen ved at vælge Valg > Send > 
Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth eller 

Internetoverførsel. Kon
yderligere oplysninger o
der maksimalt må sende

 Tip! Hvis du vil sen
tjenesteudbyderens m
MMS-beskeder, kan 
Bluetooth-teknologi
Bluetooth-forbindels
overføre dine videoe
Bluetooth-forbindels
eller ved hjælp af en 
(ekstraudstyr).

Filminstruktør
Hvis du vil oprette en m
og vælge Galleri, vælge
Valg > Rediger > Opret

En muvee er et kort, red
video, billeder, musik og
kort muvee af Filminstr
din muvee. I Filminstru
og -tekst, der er tilknytt
brugerdefineret muvee 
musikklip og billeder sa
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mmer og deres indhold til din 
Valg > Albummer i visningen 
r eller videoklip.

oklippene, skal du vælge Valg > 
og billeder. Se ”Valg af indhold” 

 en indledende eller afsluttende 

ive varigheden for din muvee. 
:

 optimere din muvees varighed til 
besked.
r at medtage alle valgte billeder 
ee.
vis din muvee skal vare lige så 
musikklip.
 at angive varigheden for 

uvee. Der åbnes en 

en brugerdefinerede muvee, 
, skal du vælge Valg > Afspil.
at gemme din muvee.

gerdefineret/brugertilpasset 
stillinger for stilart ved at vælge 
tilføje en indledende og afsluttende besked. Du kan sende 
muvees i en MMS-besked.

En muvee kan gemmes i Galleri i filformatet .3gp.

Oprettelse af en kort muvee
1 Gå til Galleri, vælg billeder og videoer til din muvee, og 

vælg Valg > Rediger > Opret muvee. Visningen til valg 
af stilart åbnes.

2 Vælg en stilart til muvee'en på listen over stilarter. 
3 Vælg Valg > Opret muvee.

Oprettelse af en brugertilpasset muvee
1 Gå til Galleri, vælg billeder og videoer til din muvee, 

og vælg Valg > Rediger > Opret muvee. Visningen til 
valg af stilart åbnes.

2 Rul til den ønskede stilart, og vælg Valg > Tilpas.
3 Byt om på rækkefølgen af de valgte elementer, og 

rediger dem, eller tilføj eller fjern elementer fra din 
muvee i Video og billeder eller Musik.
I Video og billeder kan du angive den rækkefølge, 
filerne i din muvee skal afspilles i. Tryk på  for at 
vælge den fil, du vil flytte. Rul derefter til den fil, som 
den markerede fil skal placeres under, og tryk på . 
Du kan tilføje eller fjerne billeder og videoer fra din 
muvee ved at vælge Valg > Tilføj/fjern.

Hvis du vil tilføje albu
muvee, skal du vælge 
med listen over billede
Hvis du vil klippe vide
Vælg indhold i Video 
på side 50.
I Besked kan du tilføje
tekst til en muvee.
I Varighed kan du ang
Vælg mellem følgende
MMS-besked – for at
afsendelse i en MMS-
Automat. længde – fo
og videoklip i din muv
Musikvarigheden – h
længe som det valgte 
Brugerdefineret – for
din muvee.

4 Vælg Valg > Opret m
eksempelvisning.

5 Hvis du vil have vist d
inden du gemmer den

6 Vælg Valg > Gem for 

Du kan oprette en ny bru
muvee med de samme ind
Valg > Genskab.
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) på den aktive værktøjslinje for 
 billeder i fuld skærm. Diasshowet 
e fil. Vælg mellem følgende:

iasshowet midlertidigt.

tte diasshowet, hvis det har været 

sshowet.

erne ved at trykke på  (forrige) 

astigheden, inden du starter 
e Valg > Diasshow > 
 mellem dias.

l at køre jævnt fra et dias til et 
oome tilfældigt ind på og ud 
lge Zoom og panorer.

 diasshowet, skal du vælge 
tillinger > Musik eller Sang.

lydstyrken med enhedens 
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Valg af indhold
Du kan redigere de valgte videoklip i mappen Video og 
billeder ved at vælge Valg > Vælg indhold. Du kan vælge, 
hvilke dele af videoklippet der skal medtages i eller 
udelades fra muvee'en. Grøn angiver medtagede, rød 
angiver fravalgte, og grå angiver neutrale dele på skyderen.

Hvis du vil medtage en del af videoklippet i din muvee, skal 
du rulle til delen og vælge Valg > Medtag. Du kan udelade 
en del ved at vælge Valg > Udelad. Du kan udelade en 
klipdel ved at vælge Valg > Udelad klipdel.

Hvis der i Filminstruktør skal medtages eller udelades en 
del af videoklippet på vilkårlig vis, skal du rulle til delen og 
vælge Valg > Markér som neutralt. Hvis dele af klippet 
skal medtages eller udelades på vilkårlig vis, skal du vælge 
Valg > Markér alt som neutralt.

Indstillinger
Vælg Valg > Tilpas > Indstillinger i visningen med stilarter 
for at redigere følgende valgmuligheder:

Hukommelse i brug – vælg, hvor dine muvees skal 
gemmes.

Opløsning – vælg en opløsning til dine muvees. Vælg 
Automatisk for at bruge den optimale opløsning ud fra 
antal og varighed af de videoklip, du har valgt.

Standardnavn på muvee – angiv et standardnavn til dine 
muvees.

Diasshow
Vælg Start diasshow (
at få vist et diasshow af
begynder med den valgt

Pause – for at standse d

Fortsæt – for at fortsæ
standset midlertidigt.

Afslut – for at lukke dia

Du kan gennemse billed
eller  (næste).

Du kan ændre visningsh
diasshowet, ved at vælg
Indstillinger > Interval

Du kan få diasshowet ti
andet og lade galleriet z
fra billederne ved at væ

Hvis du vil tilføje lyd til
Valg > Diasshow > Inds

Du kan øge eller sænke 
lydstyrketaster.
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Præsentationer
Vha. præsentationer kan du se SVG-filer (Scalable Vector 
Graphics), f.eks. tegnefilm og kort. SVG-billeder beholder 
deres udseende, når de udskrives eller vises med forskellige 
skærmstørrelser og opløsninger. Hvis du vil have vist 
SVG-filer, skal du vælge Præsentationer, rulle til et billede 
og vælge Valg > Afspil. Du kan standse afspilningen 
midlertidigt ved at vælge Valg > Pause.

Tryk på  for at zoome ind. Tryk på  for at zoome ud.

Du kan rotere billedet 90 grader med eller mod uret ved at 
trykke på  eller . Tryk på  eller , hvis du vil 
rotere billedet 45 grader.

Du kan skifte mellem fuld skærm og normal skærm ved at 
trykke på .
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 Tilpasning > Skærm > 
.
vedmenuvisningen, skal du 
menuvisning > Gitter eller Liste.
kkefølgen på elementerne 
 du vælge Valg > Flyt, Flyt til 
pe. Du kan flytte de programmer, 
e, til mapper og placere de 

gere oftere, i hovedmenuen.

tilling af toner 
ilpasse ringetonerne, tonerne 
eder og andre toner til forskellige 
r, miljøer eller opkaldsgrupper, 
g vælge Værktøjer > Profiler.

kal du vælge Værktøjer > Profiler, 
 Aktivér. Du kan også skifte profil 

tandbytilstand. Rul til den profil, 
OK.

ellem profilen Normal og Lydløs 
 og holde den nede.

fil, skal du trykke på  og vælge 
ul til profilen, og vælg Valg > 
Ti
lp

as
ni

ng
 a

f 
en

he
de

n

2

Tilpasning af enheden
Hvis du vil tilpasse enheden, kan du vælge mellem 
følgende muligheder:
• Oplysninger om, hvordan du bruger skærmen 

i standbytilstand til hurtigt at få adgang til de 
programmer, du oftest anvender, finder du under 
”Aktiv standbytilstand” på side 55.

• Oplysninger om, hvordan du ændrer baggrundsbilledet 
i standbytilstand, eller hvad der vises på skærmen, 
når pauseskærmen er aktiveret, finder du under 
”Ændring af enhedens udseende” på side 53.

• Oplysninger om, hvordan du ændrer udseendet af 
skærmen, finder du under ”Coverskærm” på side 54.

• Oplysninger om, hvordan du tilpasser ringetonerne, 
finder du under ”Profiler – indstilling af toner” på 
side 52 og ”Tilføjelse af ringetoner til kontakter” 
på side 101.

• Oplysninger om, hvordan du ændrer de genveje, der er 
knyttet til de forskellige navigeringstastetryk og tryk 
på venstre og højre valgtast i standbytilstand, finder 
du under ”Standbytilstand” på side 112. 

• Hvis du vil ændre det ur, der vises i standbytilstand, skal 
du trykke på  og vælge Programmer > Ur > Valg > 
Indstillinger > Urtype > Analogt eller Digitalt.

• Du kan ændre opstartsteksten til et billede eller en 
animation ved at trykke på  og vælge Værktøjer > 

Indstil. > Generelt >
Opstartstekst/-logo

• Hvis du vil ændre ho
vælge Valg > Skift 

• Hvis du vil ændre ræ
i hovedmenuen, skal
mappe eller Ny map
du ikke bruger så oft
programmer, du bru

Profiler – inds
Hvis du vil indstille og t
ved modtagelse af besk
begivenheder, hændelse
skal du trykke på  o

Hvis du vil skifte profil, s
vælge en profil og Valg >
ved at trykke på  i s
du vil aktivere, og vælg 

 Tip! Du kan skifte m
ved at trykke på 

Hvis du vil ændre en pro
Værktøjer > Profiler. R
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ffline kan du ikke foretage 
ller bruge andre funktioner, 
kning. Det er stadig muligt at 
larmnummer, der er indkodet 

se. Hvis du vil foretage opkald, 
elefonfunktionen ved at skifte 
n, hvis enheden har været låst.

etooth-forbindelse, når profilen 
etooth” på side 64.

 Offline, skal du trykke på tænd/
nden profil. Enheden gør det 
 transmission igen (hvis der 

ke).

hedens 

et af skærmen, f.eks. baggrunden 
å  og vælge Værktøjer > 
asning > Temaer.

a, der anvendes til alle enhedens 
e Temaer > Generelt. Hvis du vil 
mt program, skal du vælge et 
.

Tilpas. Rul til den indstilling, du vil ændre, og tryk på  
for at åbne listen over valgmuligheder. Toner, der er gemt 
på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat ét), 
angives med .

På listen over toner åbnes der en liste over bogmærker ved 
hjælp af linket Hent lyde (netværkstjeneste). Du kan vælge 
et bogmærke og oprette forbindelse til en internetside for 
at hente flere toner.

Hvis du ønsker, at navnet på den person, der ringer, skal 
siges, når enheden ringer, skal du vælge Valg > Tilpas og 
indstille Sig opkaldsnavnet til Til. Navnet på den person, 
der ringer, skal være gemt i Kontakter.

Du kan oprette en ny profil ved at vælge Valg > Opret ny.

Profilen Offline
Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden 
uden at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Når 
du aktiverer profilen Offline, afbrydes forbindelsen til 
det trådløse netværk, hvilket angives med  i området 
for signalstyrkeikonet. Der blokeres for alle trådløse 
radiofrekvenssignaler til og fra enheden. Hvis du forsøger 
at sende beskeder, placeres de i Udbakke for at blive sendt 
på et senere tidspunkt.

Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden 
et SIM-kort.

 Vigtigt! I profilen O
eller modtage opkald e
der kræver netværksdæ
ringe til det officielle a
i enhedens hukommel
skal du først aktivere t
profil. Indtast låsekode

Du kan også bruge en Blu
Offline anvendes. Se ”Blu

Hvis du vil forlade profilen
sluk-tasten og vælge en a
muligt at foretage trådløs
er tilstrækkelig signalstyr

Ændring af en
udseende
Hvis du vil ændre udseend
og ikoner, skal du trykke p
Indstil. > Generelt > Tilp

Hvis du vil ændre det tem
programmer, skal du vælg
ændre temaet til et beste
program i hovedvisningen
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ndet af skærmen, skal du 
rktøjer > Indstil. > Generelt > 

Covertilpasning og vælge en af 
r:

ggrundsbillede, der vises på 
tilstand.

billede eller en animation, der skal 
 på coverskærmen, og vælg, hvor 

, der skal bruges som baggrund 
der en beskæringsramme med 
verskærmen på billedet. Du kan 
samt rotere billedområdet. Rul 
dt på skærmen. Hvis du vil bruge 

 du vælge Valg > Brug som 
 pauseskærm. Du kan ikke bruge 

et billede som baggrund eller 

 – vælg en kort animation, der skal 
overet.

g en kort melodi, der skal afspilles, 

 en kort melodi, der skal afspilles, 
 enheden er i standbytilstand.
Ti
lp

as
ni

ng
 a

f 
en

he
de

n

4

Du kan få vist et tema, inden du aktiverer det, ved at vælge 
Valg > Vis. Vælg Valg > Indstil for at aktivere temaet. 
Det aktive tema vises med .

Temaer, der er gemt på et kompatibelt hukommelseskort 
(hvis der er ét), angives med . De temaer, der er 
gemt på hukommelseskortet, er ikke tilgængelige, hvis 
hukommelseskortet ikke er indsat i enheden. Hvis du vil 
bruge de temaer, der er gemt på hukommelseskortet, 
uden at bruge hukommelseskortet, skal du gemme 
temaerne i enhedshukommelsen først.

Du kan ændre hovedmenuens layout ved at vælge 
Temaer > Menuvisning.

Hvis du vil åbne en browserforbindelse og hente flere 
temaer, skal du vælge Hent temaer (netværkstjeneste) 
i Generelt eller Menuvisning.

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

Hvis du vil redigere baggrunden og strømspareren for det 
aktuelle tema, skal du vælge Temaer > Baggrund for 
at ændre baggrundsbilledet på skærmen til den aktive 
standbytilstand. Se også ”Skærm” på side 111 for at 
få yderligere oplysninger om indstilling af aktivering 
af strømsparer.

Coverskærm
Hvis du vil ændre udsee
trykke på , vælge Væ
Tilpasning > Temaer > 
følgende valgmulighede

Baggrund – vælg det ba
coverskærmen i standby

Pauseskærm – vælg et 
bruges som pauseskærm
længe det skal vises.

Når du vælger et billede
eller pauseskærm, vises 
samme størrelse som co
zoome ud fra og ind på 
for at flytte rammen run
området i rammen, skal
baggrund eller Brug som
et ophavsretligt beskytt
pauseskærm.

Animation ved lukning
afspilles, når du lukker c

Tone ved lukning – væl
når du lukker coveret.

Tone ved åbning – vælg
når du åbner coveret, og
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Aktiv standbytilstand
I den aktive standbytilstand vises programgenveje 
og hændelser fra programmer, som f.eks. 
kalenderprogrammet og afspillere.

Du kan slå den aktive standbytilstand til eller fra ved at 
trykke på  og vælge Værktøjer > Indstil. > Generelt > 
Tilpasning > Standbytilstand > Aktiv standby.

Rul til et program eller en 
hændelse, og tryk på .

De standardgenveje til 
navigeringstastetryk, 
der er tilgængelige 
i standbytilstand, kan 
ikke bruges, når tilstanden 
Aktiv standby er slået til.

Hvis du vil ændre 
standardgenvejene til 
programmer, skal du 
trykke på  og vælge 
Værktøjer > Indstil. > Generelt > Tilpasning > 
Standbytilstand > Prog. i aktiv standby.

Nogle genveje er muligvis faste, og du kan ikke ændre dem.
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kkerhed
 vises under en forbindelse, 

m enheden og internetgatewayen 
.

r ikke, at dataoverførslen mellem 
erveren (eller stedet, hvor den 

gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen 
ellem gatewayen og 

an være påkrævet til nogle 
ester. Du får en meddelelse herom, 
ikke er ægte, eller hvis du ikke 
scertifikat på enheden. Kontakt 
at få yderligere oplysninger. 
g” på side 115 for at få yderligere 
ter og certifikatdetaljer.

ing
er giver dig mulighed for at vælge 

 eller i en samling af bogmærker 
rker. Du kan også indtaste 
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te
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Internetbrowser 
Tryk på , og vælg Internet (netværkstjeneste).

 Genvej: Du kan starte internetbrowseren ved at 
trykke på og holde  nede i standbytilstand.

Med internetbrowseren kan du få vist HTML-sider 
(Hypertext Markup Language) på internettet i deres 
oprindelige design. Du kan også bruge browseren på 
internetsider, der er specielt designet til mobilenheder, 
og bruge XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) 
eller WML (Wireless Markup Language).

Ved hjælp af Internet kan du zoome ind på og ud fra en 
side, bruge Minikort og sideoversigten til at navigere 
rundt på sider, læse indhold fra internetkilder og blogs, 
gemme internetsider som bogmærker og hente indhold.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser 
og gebyrer hos din tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne 
kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres 
tjenester.

Hvis du vil bruge internetbrowseren, skal du bruge et 
adgangspunkt til at oprette forbindelse til internettet. 
Se ”Adgangspunkter” på side 119.

Forbindelsessi
Hvis sikkerhedsikonet 
er dataoverførslen melle
eller -serveren krypteret

Sikkerhedsikonet angive
gatewayen og indholdss
anmodede ressource er 
sikrer dataoverførslen m
indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater k
tjenester, f.eks. banktjen
hvis serverens identitet 
har det rigtige sikkerhed
din tjenesteudbyder for 
Se også ”Certifikatstyrin
oplysninger om certifika

Bogmærkevisn
Visningen med bogmærk
webadresser på en liste
i mappen Auto. bogmæ
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 også styr på de internetsider, 
er browseren. I mappen Auto. 
 liste over besøgte internetsider.

 gemte links til internetkilder og 
ternetkilder findes normalt på 
hedsorganisationer, personlige 
er tilbyder de seneste overskrifter 
. Internetkilder bruger RSS- og 

ren på internettet
jenester, som du har tillid til, 
kkelig sikkerhed og beskyttelse 
.

ist internetsider i deres 
u vil bruge browseren på en 
ingen med bogmærker vælge 
e adressen i feltet ( ). 

deholde elementer, f.eks. grafik 
ængder hukommelse for at blive 
 hukommelse bliver opbrugt 
dan side, bliver grafikken ikke 
 browseren på internetsider 
og derved spare på enhedens 
URL-adressen på den internetside, du vil besøge, 
direkte i feltet ( ).

 angiver den startside, der er angivet for 
standardadgangspunktet.

Du kan gemme URL-adresser som bogmærker, når du 
bruger internettet. Du kan også gemme adresser, du har 
modtaget i beskeder, som bogmærker og sende gemte 
bogmærker.

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker og links til 
tredjepartswebsteder på enheden. Du kan muligvis også 
få adgang til andre tredjepartswebsteder via din enhed. 
Tredjepartswebsteder er ikke tilknyttet Nokia, og 
Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvar for dem. 
Hvis du vælger at åbne sådanne websteder, skal du tage 
forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold.

Hvis du vil åbne visningen med bogmærker, mens 
du bruger browseren, skal du trykke på  eller vælge 
Valg > Bogmærker.

Hvis du vil redigere oplysningerne om et bogmærke, f.eks. 
titlen, skal du vælge Valg > Bogmærkestyring > Rediger.

I visningen med bogmærker kan du også indtaste andre 
browsermapper. Internetbrowseren giver dig mulighed 
for at gemme internetsider, mens du bruger browseren. 
I mappen Gemte sider kan du se indholdet af de sider, 
du har gemt offline.

Internetbrowseren holder
du besøger, mens du brug
bogmærker kan du se en

I Internetkilder kan du se
blogs, du abonnerer på. In
internetsider for større ny
weblogs, onlinegrupper, d
og oversigter over artikler
ATOM-teknologi.

Brug af browse
 Vigtigt! Brug kun t

og som tilbyder tilstræ
mod skadelig software

Med Internet kan du få v
oprindelige design. Hvis d
internetside, skal du i visn
et bogmærke eller indtast
Tryk derefter på .

Nogle internetsider kan in
og lyd, der kræver store m
indlæst. Hvis al enhedens
under indlæsning af en så
indlæst. Hvis du vil bruge
uden at få indlæst grafik 
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 til en tidligere besøgt side, 

mens du bruger browseren, ved 
jer > Gem side. Du kan gemme 

melse eller på et kompatibelt 
der er indsat et hukommelseskort) 
u er offline. Du kan også gruppere 
 vil have adgang til siderne senere, 

der i visningen med bogmærker.

erliste over kommandoer eller 
lt åbne side, skal du vælge Valg > 
t understøttes af internetsiden).

rhindre automatisk åbning af flere 
alg > Vindue > Bloker for pop op 
uer.

 browseren
ne dine bogmærker.
ge efter nøgleord på den 

nde tilbage til den forrige side.
vist en liste over alle åbne vinduer. 
ke det aktuelle vindue, hvis to 
 åbne.
 vist sideoversigten over den 
  igen for at zoome ind og 
dsnit af siden.
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hukommelse, skal du vælge Valg > Indstillinger > Side > 
Vis billeder og objekter > Nej.

 Tip! Du kan vende tilbage til standbytilstand, mens 
browseren er åben i baggrunden, ved at trykke på  
to gange eller på . Hvis du vil vende tilbage til 
browseren, skal du trykke på og holde  nede 
samt vælge browseren på listen.

Hvis du ønsker at åbne links og foretage valg, skal du 
trykke på .

Hvis du vil indtaste en ny adresse på en internetside, 
du vil besøge, skal du vælge Valg > Gå til webadresse.

 Tip! Du kan besøge en internetside, der er gemt som 
et bogmærke i visningen med bogmærker, mens du 
bruger browseren, ved at trykke på  og vælge 
et bogmærke.

Hvis du vil hente det nyeste indhold på siden fra serveren, 
skal du vælge Valg > Navigeringsvalg > Indlæs igen.

Du kan gemme den aktuelle sides webadresse som et 
bogmærke ved at vælge Valg > Gem som bogmærke.

Hvis du vil bruge den visuelle oversigt til at få 
vist skærmbilleder af de sider, du har besøgt under 
den aktuelle browsersession, skal du vælge Tilbage 
(kun tilgængelig, hvis Oversigtsliste er slået til under 
browserindstillingerne) eller Valg > Navigeringsvalg > 

Oversigt. Hvis du vil gå
skal du vælge siden.

Du kan gemme en side, 
at vælge Valg > Værktø
sider i enhedens hukom
hukommelseskort (hvis 
og anvende dem, mens d
siderne i mapper. Hvis du
skal du vælge Gemte si

Hvis du vil åbne en und
handlinger for den aktue
Tjenesteindstil. (hvis de

Hvis du vil tillade eller fo
vinduer, skal du vælge V
eller Tillad pop op-vind

Genveje, når du bruger
• Tryk på  for at åb
• Tryk på  for at sø

aktuelle side.
• Tryk på  for at ve
• Tryk på  for at få 
• Tryk på  for at luk

eller flere vinduer er
• Tryk på  for at få

aktuelle side. Tryk på
få vist det ønskede u
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vælge mellem følgende 

or at få vist en liste over de 
ger.

t oversigten over den aktuelle 

leord på den aktuelle side.

re siden.

ngelig) for at få vist en liste over 
r på den aktuelle internetside 
etkilde.

af elementer
om ringetoner, billeder, 
 videoklip. Nogle af disse 

 skal du købe. Hentede elementer 
e programmer på enheden, f.eks. 
 en .mp3-fil gemmes i Galleri.

 anvend kun programmer og 
lidelige kilder, f.eks. programmer 
ian Signed eller programmer, 
ava VerifiedTM.
• Tryk på  for at indtaste en ny webadresse.
• Tryk på  for at vende tilbage til startsiden.
• Tryk på  eller  for at zoome ind på eller ud 

fra siden.

Du skifter mellem portræt- og landskabstilstand ved at 
vælge Valg > Rotér skærm.

Tekstsøgning
Du kan søge efter nøgleord på den aktuelle internetside 
ved at vælge Valg > Søg > Tekst og indtaste et nøgleord. 
Tryk på  for at gå til den forrige forekomst. Tryk på  
for at gå til den næste forekomst

 Tip! Du kan søge efter nøgleord på siden ved at 
trykke på .

Browserværktøjslinje
Ved hjælp af værktøjslinjen kan du vælge de funktioner, du 
oftest anvender i browseren. Du kan åbne værktøjslinjen 
ved at trykke på  på et tomt sted på en internetside. 
Hvis du vil bevæge dig rundt på værktøjslinjen, skal du 
trykke på  eller . Du kan vælge en funktion ved 
at trykke på .

På værktøjslinjen kan du 
valgmuligheder:

Ofte brugte hyperlinks f
webadresser, du ofte besø

Sideoversigt for at få vis
internetside.

Søg for at søge efter nøg

Indlæs igen for at opdate

Abonner (hvis den er tilgæ
tilgængelige internetkilde
og abonnere på en intern

Hentning og køb 
Du kan hente elementer s
operatørlogoer, temaer og
elementer er gratis, andre
håndteres af de respektiv
kan et hentet billede eller

 Vigtigt! Installer og
anden software fra på
med certifikatet Symb
der er godkendt som J
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 på en internetside, der indeholder 
ger, kan du bruge sideoversigten 
e oplysninger siden indeholder.

igten over den aktuelle side ved at 
il finde det ønskede sted på siden, 

,  eller . Tryk på  igen 
ist det ønskede udsnit af siden.

 blogs
er på internetsider, der ofte bruges 
ider til at dele overskrifter til de 
 tekster, f.eks. de seneste nyheder 
logs eller weblogs kan f.eks. 
De fleste internetkilder bruger 
i. Internetkilder findes ofte 
er og Wiki-sider.

istreres det automatisk, hvis en 
internetkilder. Hvis du vil abonnere 
 du vælge Valg > Abonner eller 
få vist de internetkilder, du 
lge Internetkilder i visningen 

nternetkilde, skal du vælge den og 
In
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1 Vælg linket, hvis du vil hente elementet.
2 Vælg den relevante valgmulighed for at købe 

elementet (f.eks. ”Køb”).
3 Læs omhyggeligt alle anførte oplysninger.

Vælg OK for at fortsætte overførslen. Du kan 
annullere overførslen ved at vælge Annuller.

Når du starter en hentning, vises der en liste over 
igangværende og fuldførte overførsler fra den aktuelle 
browsersession. Du kan også få vist listen ved at vælge 
Valg > Overførsler. Rul til et element på listen, og vælg 
Valg for at annullere igangværende overførsler eller 
for at åbne, gemme eller slette fuldførte overførsler.

Minikort
Minikort gør det muligt at navigere rundt på internetsider, 
der indeholder store mængder oplysninger. Når Minikort 
er slået til under browserindstillingerne, og du ruller 
gennem en stor internetside, åbnes Minikort, og der vises 
en oversigt over den internetside, du bruger. Hvis du vil 
rulle i Minikort, skal du trykke på , ,  eller . 
Når du finder den ønskede placering, skal du holde op 
med at rulle, hvorefter Minikort forsvinder, mens 
markøren forbliver på det valgte sted.

Du kan slå Minikort til ved at vælge Valg > Indstillinger > 
Generelt > Minikort > Til.

Sideoversigt
Når du bruger browseren
store mængder oplysnin
til at få vist, hvilken typ

Du kan få vist sideovers
trykke på . Hvis du v
skal du trykke på , 
for at zoome ind og få v

Internetkilder og
Internetkilder er XML-fil
i weblogs og på nyhedss
nyeste artikler eller hele
i form af nyhedskilder. B
være internetdagbøger. 
RSS- og ATOM-teknolog
på internetsider, blogsid

I internetbrowseren reg
internetside indeholder 
på en internetkilde, skal
klikke på linket. Du kan 
abonnerer på, ved at væ
med bogmærker.

Hvis du vil opdatere en i
vælge Valg > Opdater.
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n
ster, som du har haft adgang til, 
 enhedens cachehukommelse.

lsesplacering, som anvendes 
ata. Hvis du har fået eller 

til fortrolige oplysninger, der 
l du tømme cachen efter hver 
er eller tjenester, du har fået 
en. Du kan tømme cachen 
personlige data > Ryd cache.

, og vælg mellem følgende 

ndardadgangspunkt. 
19. Nogle eller alle 
 forudprogrammerede 
du kan måske ikke ændre, 
ne dem.

en.

til eller fra. Se ”Minikort” 
Du kan angive, hvordan internetkilderne skal opdateres, 
ved at vælge Valg > Indstillinger > Intern.kilder. 
Se ”Indstillinger” på side 61.

Afbrydelse af forbindelsen
Du kan afbryde forbindelsen og få vist browsersiden offline 
ved at vælge Valg > Værktøjer > Afbryd forbindelsen. 
Hvis du vil afbryde forbindelsen og lukke browseren, 
skal du vælge Valg > Afslut.

Når du trykker på , afbrydes forbindelsen ikke, 
men browseren placeres i baggrunden.

Hvis du vil slette de oplysninger, netværksserveren 
indsamler om dine besøg på forskellige internetsider, 
skal du vælge Valg > Slet personlige data > Slet cookies.

Hvis du vil slette de data, du har indtastet i forskellige 
formularer på de internetsider, du har besøgt, 
skal du vælge Valg > Slet personlige data > 
Formular-/adg.k.data.

Hvis du vil slette de oplysninger, der er gemt om de sider, 
du har besøgt under den aktuelle browsersession, skal 
du vælge Valg > Slet personlige data > Oversigt.

Tømning af cache
De oplysninger eller tjene
bliver midlertidigt gemt i

En cache er en hukomme
til midlertidig lagring af d
har forsøgt at få adgang 
kræver adgangskoder, ska
anvendelse. De oplysning
adgang til, gemmes i cach
ved at vælge Valg > Slet 

Indstillinger
Vælg Valg > Indstillinger
muligheder:

Generelle indstillinger

Adgangspunkt – skift sta
Se ”Forbindelse” på side 1
adgangspunkter kan være
af tjenesteudbyderen, og 
oprette, redigere eller fjer

Startside – angiv startsid

Minikort – slå Minikort 
på side 60.
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hvis internetsiderne skal opdateres 
uger browseren, skal du vælge Til.

else af personlige oplysninger

 aktivér eller deaktiver automatisk 
er. Hvis du vil fortsætte med at 
e besøgte internetsider i mappen 
 skjule mappen i visningen med 
ge Skjul mappe.

a – hvis du ikke ønsker, at de data, 
 formularer på en internetside, 
 næste gang siden åbnes, skal du 

eaktiver modtagelse og afsendelse 

vis du vil sende enhedens 
uger-id, når du bliver anmodet 
kal du vælge Til (hvis den er 

etkilder

 – angiv, om du ønsker, at 
teres automatisk, og hvor ofte de 
grammet indstilles til automatisk 
kan det medføre, at der overføres 
 din tjenesteudbyders netværk. 
In
te

rn
et

br
ow

se
r

2

Oversigtsliste – mens du bruger browseren, skal du slå 
Oversigtsliste til for at anvende valgtasten Tilbage til 
at se en liste over sider, du har besøgt under den aktuelle 
browsersession.

Sikkerhedsadvarsler – få skjult eller vist 
sikkerhedsmeddelelser.

Java-/ECMA-script – aktivér eller deaktiver brugen 
af scripts.

Sideindstillinger

Vis billeder og objekter – vælg, om der skal indlæses 
billeder og andre objekter, mens du bruger browseren. 
Hvis du vælger Nej, kan du senere få indlæst billeder 
eller objekter, mens du bruger browseren, ved at vælge 
Valg > Værktøjer > Indlæs billeder.

Skærmstørrelse – vælg mellem visningen Fuld skærm 
og normal visning ved hjælp af listen Valg.

Standardtegnsæt – hvis tegn ikke vises korrekt, kan du 
vælge et andet tegnsæt, der er i overensstemmelse med 
sproget på den aktuelle side.

Skriftstørrelse – angiv den skriftstørrelse, der skal bruges 
til internetsider.

Bloker for pop op – tillad eller bloker for automatisk 
åbning af forskellige pop op-vinduer, mens du bruger 
browseren.

Auto. genindlæsning – 
automatisk, mens du br

Indstillinger til beskytt

Automat. bogmærker –
indsamling af bogmærk
gemme adresserne på d
Auto. bogmærker, men
bogmærker, skal du væl

Lagring af formulardat
du indtaster i forskellige
skal gemmes og bruges,
vælge Fra.

Cookies – aktivér eller d
af cookies.

Send serienummer – h
serienummer som dit br
om det i webtjenester, s
tilgængelig).

Indstillinger for intern

Automatisk opdatering
internetkilder skal opda
skal opdateres. Hvis pro
at hente internetkilder, 
store mængder data via
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Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere 
oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Adg.punkt til autoopdat. (er kun tilgængelig, 
når Automatisk opdatering er slået til) – vælg 
det adgangspunkt, der skal bruges ved opdatering.
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set og bilmonteringssæt. Du kan 
nde billeder, videoklip, musik 

prette en trådløs forbindelse til 
 for at overføre filer), oprette 
tibel printer for at udskrive billeder 
rivning. Se ”Billedudskrivning” 

etooth-teknologi kommunikerer 
eden og den anden enhed kan godt 
en direkte synsvinkel er blokeret. 
imalt befinde sig 10 meter 
en kan dog blive udsat for 

nger, f.eks. vægge, eller 
nheder.

ibel med Bluetooth-
understøtter følgende profiler: 
tion Profile, Basic Imaging Profile, 

IM Access Profile, Dial-up 
 Transfer Profile, Generic Access 
xchange Profile, Hands-Free 

 Human Interface Device Profile, 
vice Discovery Application Profile 
dbyrdes anvendelighed mellem 
rstøtter Bluetooth-teknologi, 
Fo
rb

in
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Forbindelser
Forbindelsesstyring 

Dataforbindelser
Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > Forb.styr.. 
Aktive dataforbindelser. Dataopkald angives med , 
højhastighedsdataopkald med  og 
pakkedataforbindelser med .

 Bemærk! Din tjenesteudbyders egentlige 
fakturering af samtaletid kan variere afhængigt af 
netværksfunktioner, afrunding ved afregning osv.

Du kan afbryde en forbindelse ved at vælge Valg > 
Afbryd forbindelsen. Hvis du vil afslutte alle åbne 
forbindelser, skal du vælge Valg > Afbryd alle forb..

Du kan få vist oplysningerne om en forbindelse ved at 
vælge Valg > Detaljer. De viste oplysninger afhænger 
af forbindelsestypen.

Bluetooth 
Du kan oprette trådløs forbindelse til andre kompatible 
enheder med trådløs Bluetooth-teknologi. Kompatible 
enheder kan omfatte mobiltelefoner, computere og 

ekstraudstyr, f.eks. head
bruge Bluetooth til at se
og lydklip samt noter, o
en kompatibel pc (f.eks.
forbindelse til en kompa
ved hjælp af Billedudsk
på side 44.

Enheder med trådløs Blu
vha. radiobølger, så enh
kommunikere, selvom d
De to enheder må maks
fra hinanden. Forbindels
forstyrrelser pga. hindri
fra andre elektroniske e

Denne enhed er kompat
specifikationen 2.0, der 
Advanced Audio Distribu
Basic Printing Profile, S
Networking Profile, File
Profile, Generic Object E
Profile, Headset Profile,
Object Push Profile, Ser
og Serial Port Profile. In
andre enheder, der unde
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u vil angive en periode, hvorefter 
t til skjult, skal du vælge 
jule enheden for andre enheder 

r det navn, der vises til andre 
dløs Bluetooth-teknologi.

hvis du vil gøre det muligt for 
ompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), 
eden til at oprette forbindelse til 
Til. Yderligere oplysninger finder 
gstilstand” på side 67.

erhed
oth, skal du vælge Bluetooth > 
ighed > Skjult. På den måde 
 der kan finde din enhed vha. 
gi, og hvem der kan oprette 

ding til ukendte enheder 
ger om forbindelse fra ukendte 
 du bedre beskytte enheden 
sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, 
til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder 
for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af 
Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale 
myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at 
sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges 
andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og 
reducerer batteriets levetid. 

Når enheden er låst, kan du ikke bruge Bluetooth. 
Se ”Telefon og SIM-kort” på side 113 for at få yderligere 
oplysninger om låsning af enheden.

Indstillinger
Tryk på , og vælg Værktøjer > Bluetooth. Når du 
åbner programmet første gang, bliver du bedt om at 
angive et navn til enheden.

Vælg mellem følgende:

Bluetooth – hvis du vil oprette en trådløs forbindelse til en 
anden kompatibel enhed, skal du først aktivere Bluetooth 
ved at vælge Til og derefter oprette en forbindelse. 
Hvis du vil slå Bluetooth fra, skal du vælge Fra.

Telefonens synlighed – hvis du vil tillade andre enheder 
med trådløs Bluetooth-teknologi at finde enheden, skal du 

vælge Vist for alle. Hvis d
synligheden skifter fra vis
Angiv periode. Du kan sk
ved at vælge Skjult.

Telefonens navn – redige
enheder, der anvender trå

SIM-fjernadg.tilstand – 
en anden enhed, f.eks. et k
at bruge SIM-kortet i enh
netværket, skal du vælge 
du under ”SIM-fjernadgan

Gode råd om sikk
Når du ikke bruger Blueto
Fra eller Telefonens synl
kan du bedre styre, hvem
trådløs Bluetooth-teknolo
forbindelse til den.

Du bør ikke oprette en bin
eller acceptere anmodnin
enheder. På den måde kan
mod skadeligt indhold.
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 at indtaste en adgangskode. 
er” på side 66.

oprettet, vises meddelelsen 

der er det kun den entydige 
ssen), som vises, når der søges efter 
vide, hvad din enheds entydige 
dtaste koden *#2820#, mens 
tilstand.

der
r til kompatible enheder 
enheder ved at trykke på  
ammet Bluetooth.

ng, skal du oprette din egen 
) og lave en aftale med ejeren 

 at bruge samme adgangskode. 
indstillet på enheder, som ikke har 
dgangskoden bruges kun én gang.

n binding til en enhed, skal du 
bundet enhed. Enheder med 
knologi inden for området bliver 

dtast adgangskoden. Den samme 
så indtastes på den anden enhed.
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Afsendelse af data via en 
Bluetooth-forbindelse
Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad 
gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et 
kompatibelt headset, kan du også overføre filer til 
en anden kompatibel enhed på samme tid.

Yderligere oplysninger om ikoner og indikatorer for 
Bluetooth, finder du under ”Vigtige ikoner og indikatorer” 
på side 18.

 Tip! Hvis du vil sende tekst via en Bluetooth-
forbindelse, skal du åbne Noter, skrive teksten 
og vælge Valg > Send > Via Bluetooth.

1 Åbn det program, hvor det element, du vil sende, 
er gemt. Hvis du f.eks. vil sende et billede til en 
anden kompatibel enhed, skal du åbne Galleri.

2 Vælg elementet, og vælg Valg > Send > Via Bluetooth. 
Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi inden for 
området bliver nu vist på skærmen.
Ikoner for enheder  computer,  telefon, 

lyd- eller videoenhed og  anden enhed.
Vælg Stop for at afbryde søgningen.

3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
4 Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en 

binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, 

og du bliver bedt om
Se ”Binding af enhed

5 Når forbindelsen er 
Sender data.
 Tip! På nogle enhe

adresse (enhedsadre
enheder. Hvis du vil 
adresse er, skal du in
enheden er i standby

Binding af enhe
Du kan oprette bindinge
og få vist de forbundne 
i hovedvisningen i progr

Før du opretter en bindi
adgangskode (1-16 cifre
af den anden enhed om
Adgangskoden er fabriks
en brugergrænseflade. A
1 Hvis du vil oprette e

vælge Valg > Ny for
trådløs Bluetooth-te
nu vist på skærmen.

2 Vælg enheden, og in
adgangskode skal og
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erer at modtage beskeden, 
laceres i mappen Indbakke 

 er modtaget via en Bluetooth-
. Se ”Indbakke – modtagelse 

stilstand
nadgangstilstanden 
elt bilsæt (ekstraudstyr), 
g aktivere brugen af SIM-
 enheden. Se ”Indstillinger” 

en kan aktiveres, skal der 
m de to enheder, og forbindelsen 
n enhed. Når der oprettes en 
e, skal du bruge en 16-cifret 
den anden enhed som godkendt. 
å side 66. Aktivér SIM-
a den anden enhed.

tanden er slået til på din enhed, 
tilstand. Forbindelsen til det 
dt, således som  viser 
ikonet, og du kan ikke bruge 
unktioner, der kræver dækning 

 i tilstanden til SIM-fjernadgang, 
belt ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, 
Visse typer lydekstraudstyr opretter automatisk forbindelse 
til din enhed, når bindingen er oprettet. Hvis det ikke er 
tilfældet, skal du rulle til ekstraudstyret og vælge Valg > 
Opret forb. til lydenhed.

Forbundne enheder angives med  i enhedssøgningen. 

Hvis du vil angive en enhed som godkendt eller ikke-
godkendt, skal du rulle til en enhed og vælge mellem 
følgende muligheder:

Angiv som godkendt – der kan oprettes forbindelse 
mellem din enhed og denne enhed, uden at du ved det. 
Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug 
denne status til dine egne enheder, f.eks. dit kompatible 
headset eller din pc, eller enheder, som tilhører personer, 
du har tillid til.  angiver godkendte enheder i visningen 
med forbundne enheder.

Enhed ikke godken. – anmodninger om forbindelse 
fra denne enhed skal accepteres særskilt hver gang.

Hvis du vil slette en binding, skal du rulle til enheden 
og vælge Valg > Slet. Vælg Valg > Slet alle for at slette 
alle bindinger.

Modtagelse af data via en 
Bluetooth-forbindelse
Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, 
lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere 

beskeden. Hvis du accept
vises , og beskeden p
i Beskeder. Beskeder, der
forbindelse, angives med 
af beskeder” på side 79.

SIM-fjernadgang
Hvis du vil bruge SIM-fjer
sammen med et kompatib
skal du slå Bluetooth til o
fjernadgangstilstanden på
på side 65. Inden tilstand
oprettes en binding melle
skal oprettes fra den ande
binding mellem enhedern
adgangskode og indstille 
Se ”Binding af enheder” p
fjernadgangstilstanden fr

Når SIM-fjernadgangstils
vises Fjern-SIM i standby
trådløse netværk er afbru
i området for signalstyrke
SIM-korttjenester eller -f
fra mobilnetværk.

Når den trådløse enhed er
kan du kun bruge kompati
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 overføre data mellem enheden 

 at udskrive billeder på en 
Billedudskrivning” på side 44.

r
mmen med forskellige kompatible 

akommunikationsprogrammer. 
uite kan du f.eks. overføre 
 og en kompatibel pc.

ra pc'en, når du vil udføre en 
eden.

g 
onisere dine noter, din kalender, 
r dine kontakter med forskellige 
 på en kompatibel computer 

ynkroniseringsindstillinger 
ata og indstillinger” på side 79.

. kan du se de forskellige 
En synkroniseringsprofil 
illinger, der er nødvendige for 
Fo
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til at foretage og modtage opkald. Den trådløse enhed kan 
kun foretage opkald til de alarmnumre, der er indkodet 
i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand. 
Du skal gå ud af tilstanden til SIM-fjernadgang for at 
kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden 
for at låse enheden op, hvis den har været låst.

Hvis du vil forlade SIM-fjernadgangstilstanden, 
skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge 
Afslut SIM-fjernadg..

USB 
Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > USB.

Hvis du vil spørges om formålet med USB-
kabelforbindelsen, hver gang kablet tilsluttes, 
skal du vælge Spørg ved forb. > Ja.

Hvis Spørg ved forb. er slået fra, eller hvis du vil ændre 
tilstanden under en aktiv forbindelse, skal du vælge 
USB-tilstand og vælge en af følgende valgmuligheder:

Medieafspiller – for at synkronisere musik med 
Windows Media Player. Se ”Musikoverførsel med Windows 
Media Player” på side 26.

PC Suite – hvis du vil bruge en datakabelforbindelse til 
Nokia Nseries PC Suite

Dataoverførsel – for at
og en kompatibel pc.

Billedudskrivning – for
kompatibel printer. Se ”

Pc-forbindelse
Du kan bruge enheden sa
pc-forbindelses- og dat
Med Nokia Nseries PC S
billeder mellem enheden

Opret altid forbindelse f
synkronisering med enh

Synkroniserin
Med Synk. kan du synkr
dine SMS-beskeder elle
kompatible programmer
eller på internettet.

Du modtager muligvis s
i en særlig besked. Se ”D

I hovedvisningen i Synk
synkroniseringsprofiler. 
indeholder alle de indst
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udbyderen for at få yderligere 
aoverførsel koster.

atteri er tilstrækkeligt opladet, 
 du starter opdateringen.

stallerer en softwareopdatering, 
eden, heller ikke til nødopkald, 
ldført, og enheden er genstartet. 
iere data, før du accepterer, at 
tering. 

t, skal du vælge Ja og derefter 
tallere opdateringen eller 
e den senere ved hjælp af 
ng. Installationen kan tage 

aren og genstarter. Vælg OK for 
 Vælg et internetadgangspunkt, 
et. Din enhed sender status for 
serveren.

 for at få vist de 
er bruges til 

e til en server og modtage 
r til enheden, oprette nye 
at synkronisere data på din enhed med en fjerndatabase 
på en server eller en anden kompatibel enhed.
1 Tryk på , og vælg Værktøjer > Synk.. 
2 Vælg en synkroniseringsprofil, og vælg Valg > 

Synkroniser. Du kan annullere synkroniseringen, 
inden den er afsluttet, ved at vælge Annuller.

Enhedsstyring 

Softwareopdateringer
Du kan få vist og opdatere enhedens aktuelle 
softwareversion og kontrollere datoen for en 
eventuel tidligere opdatering (netværkstjeneste). 

Tryk på , og vælg Værktøjer > Funktioner > Enh.styr..

Hvis du vil kontrollere, om der er tilgængelige 
softwareopdateringer, skal du vælge Valg > Søg efter 
opdateringer. Vælg et internetadgangspunkt, når du 
bliver spurgt om det.

Hvis der er en tilgængelig opdatering, vises der oplysninger 
om den. Vælg Acceptér for at acceptere at hente 
opdateringen eller Annuller for at annullere overførslen. 
Overførslen kan tage flere minutter. Du kan bruge enheden 
under overførslen.

Overførsel af softwareopdateringer kan medføre, at der 
overføres store mængder data via din tjenesteudbyders 

netværk. Kontakt tjeneste
oplysninger om, hvad dat

Kontrollér, at enhedens b
eller tilslut opladeren, før

 Advarsel! Hvis du in
kan du ikke bruge enh
før installationen er fu
Husk at sikkerhedskop
der installeres en opda

Når overførslen er fuldfør
vælge Acceptér for at ins
vælge Nej for at installer
Valg > Installer opdateri
flere minutter.

Enheden opdaterer softw
at fuldføre opdateringen.
når du bliver spurgt om d
softwareopdateringen til 

Vælg Valg > Indstillinger
serverprofilindstillinger, d
softwareopdateringer.

Serverprofiler
Du kan oprette forbindels
konfigurationsindstillinge
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serverprofiler eller få vist og håndtere eksisterende 
serverprofiler ved at trykke på  og vælge Værktøjer > 
Funktioner > Enh.styr..

Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige 
konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere 
og den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. 
Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte indstillinger 
for forbindelser og andre indstillinger, der bruges af 
forskellige programmer på enheden.

Rul til en serverprofil, vælg Valg, og vælg en af følgende 
valgmuligheder:

Start konfiguration – for at oprette forbindelse til 
serveren og modtage konfigurationsindstillinger 
til enheden.

Ny serverprofil – for at oprette en serverprofil.

Hvis du vil slette en serverprofil, skal du rulle til den 
og trykke på .
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n få vist alle elementerne igen 
lle.

e element i hovedvisningen, 
og, skal du vælge Valg > Køb. 
 hvor du kan vælge elementets 
ger. De tilgængelige 
 af tjenesteudbyderen.

nt, der er gratis, skal du vælge 

r 
ent
heden med det nyeste indhold 
 andre tilgængelige kanaler. 
ngerne, skal du vælge Valg > 
 af følgende valgmuligheder:

t adgangspunkt, der skal bruges, 
se til tjenesteudbyderens server, 
l bede dig om at angive 
g du opretter forbindelse.

a, hvis indholdet eller 
utomatisk, når det er hentet.
Hent 
Hent (netværkstjeneste) er en butik med mobilt indhold 
på enheden.

Med Hent kan du finde, afspille eksempler på, hente og 
opdatere indhold, tjenester og programmer, der fungerer 
sammen med din Nokia N76. Spil, ringetoner, baggrunde, 
programmer og meget mere lige ved hånden. Elementerne 
er kategoriseret i kataloger og mapper fra forskellige 
tjenesteudbydere. Udvalget af indhold afhænger af 
tjenesteudbyderen.

Tryk på , og vælg Hent.

Hent bruger dine netværkstjenester til at få adgang til det 
nyeste indhold. Yderligere oplysninger om, hvad der ellers 
er tilgængeligt via Hent, får du hos tjenesteudbyderen 
eller producenten eller leverandøren af det pågældende 
element.

Hent opdateres løbende, så du altid har adgang til 
det nyeste indhold, som netværksoperatøren eller 
tjenesteudbyderen udbyder til din enhed. Du kan 
opdatere indholdet manuelt i Hent skal du vælge 
Valg > Opdater liste.

Du kan skjule en mappe eller et katalog på listen, så du 
f.eks. kun får vist de elementer, du oftest bruger, ved at 

vælge Valg > Skjul. Du ka
ved at vælge Valg > Vis a

Hvis du vil købe det valgt
i en mappe eller i et katal
Der åbnes en undermenu,
version og se prisoplysnin
valgmuligheder afhænger

Hvis du vil hente et eleme
Valg > Hent.

Indstillinger fo
programmet H
Programmet opdaterer en
fra tjenesteudbyderen og
Hvis du vil ændre indstilli
Indstillinger og vælge en

Adgangspunkt – vælg de
når der oprettes forbindel
og vælg, om enheden ska
adgangspunktet, hver gan

Åbn automatisk – vælg J
programmet skal åbnes a
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Bekræft eksempel – vælg Nej, hvis der automatisk skal 
hentes et eksempel på indholdet eller programmet. 
Vælg Ja, hvis du ønsker at blive spurgt, hver gang 
der skal hentes et eksempel.

Bekræft køb – vælg Ja, hvis du ønsker at bekræfte hvert 
køb af indhold eller programmer. Hvis du vælger Nej, 
påbegyndes købsprocessen, så snart du har valgt 
kommandoen Køb.

Vælg Tilbage, når du har angivet indstillingerne.
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u vælge Netværksoperatørtid > 

på  for at åbne visningen 
rdensur kan du se klokkeslættet 
 vil tilføje byer på listen, skal du 
u kan højst tilføje 15 byer 

 du befinder dig i for øjeblikket, 
ælge Valg > Indstil som aktuel 
ingen i Ur, og klokkeslættet på 

sstemmelse med den valgte by. 
et er korrekt og passer til den 

ender. Hvis du vil tilføje en 
ulle til den ønskede dato og 
 en af følgende muligheder:
mindet om en aftale på en 
stemt klokkeslæt.
Tidsstyring
Ur 
Tryk på , og vælg Programmer > Ur. Hvis du vil se dine 
aktive og inaktive alarmer, skal du trykke på . Du kan 
indstille en ny alarm ved at vælge Valg > Ny alarm. 
Når alarmen er aktiv, vises ikonet .

Hvis du vil deaktivere alarmen, skal du vælge Stop. 
Du kan stoppe alarmen i 5 minutter ved at vælge Udsæt.

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

Du kan annullere en alarm ved at vælge Programmer > 
Ur > Valg > Fjern alarm.

Du kan ændre urindstillingerne ved at vælge 
Programmer > Ur > Valg > Indstillinger > Tid eller Dato, 
Urtype eller Alarmtone.

Hvis du vil tillade, at mobiltelefonnetværket opdaterer 
oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden 

(netværkstjeneste), skal d
Autoopdatering.

Verdensur
Åbn Ur, og tryk to gange 
Verdensur. I visningen Ve
i forskellige byer. Hvis du
vælge Valg > Tilføj by. D
på listen.

Hvis du vil angive den by,
skal du rulle til en by og v
by. Byen vises i hovedvisn
enheden ændres i overen
Kontrollér, at klokkeslætt
tidszone, du er i.

Kalender 
Tryk på , og vælg Kal
ny kalenderpost, skal du r
vælge Valg > Ny post og
1 Møde – for at blive på

bestemt dato og et be
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. Du kan indstille alarmen til at 
 vælge Udsæt.

 kalender med en kompatibel pc 
ies PC Suite. Når du opretter en 
lge den ønskede indstilling for 

er
er for at ændre den første 
ing, som vises, når du åbner 

 for at gå til en bestemt dato. 
ge til i dag.

 mellem månedsvisningen, 
ngen og opgavevisningen.

ndernote til en kompatibel enhed, 
nd.

kke er kompatibel med UTC 
Time), bliver oplysninger om 
e kalenderposter muligvis ikke 

ringer i kalenderen, skal 
linger > Kalenderalarmtone, 
 begynder og Titel i ugevisning.
Ti
ds

st
yr

in
g

4

Notat – for at skrive en generel post for en dag.
Årsdag – for at blive 
påmindet om fødselsdage 
eller andre mærkedage 
(posterne gentages 
hvert år).
Opgave – for at blive 
påmindet om en opgave, 
som skal være udført 
på en bestemt dato.

2 Udfyld felterne. Hvis du vil 
indstille en alarm, skal du 
vælge Alarm > Til og 
angive Alarmtidspunkt 
og Alarmdato.
Du kan tilføje en beskrivelse af en post ved at vælge 
Valg > Tilføj beskrivelse.

3 Vælg Udført for at gemme posten.
 Genvej: I kalenderens dags-, uge- eller månedsvisning 

skal du trykke på en vilkårlig tast ( - ). Der åbnes 
en post for en aftale, og de indtastede tegn tilføjes 
i feltet Emne. I opgavevisningen åbnes en post for 
en opgavenote.

Når kalenderens alarm lyder for en note, skal du 
vælge Lydløs for at slå alarmtonen for kalenderen fra. 
Påmindelsesteksten bliver på skærmen. Vælg Stop for at 

slå kalenderalarmen fra
ringe igen senere ved at

Du kan synkronisere din
ved hjælp af Nokia Nser
kalenderpost, skal du væ
synkronisering.

Kalendervisning
Vælg Valg > Indstilling
dag i ugen eller den visn
kalenderen.

Vælg Valg > Gå til dato
Tryk på  for at sprin

Tryk på  for at skifte
ugevisningen, dagsvisni

Hvis du vil sende en kale
skal du vælge Valg > Se

Hvis den anden enhed i
(Coordinated Universal 
klokkeslæt fra modtagn
vist korrekt.

Hvis du vil foretage ænd
du vælge Valg > Indstil
Standardvisning, Ugen
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Håndtering af kalenderposter
Hvis du vil slette mere end én begivenhed ad gangen, 
skal du gå til månedsvisningen og vælge Valg > 
Slet post > Før dato eller Alle poster.

Du kan markere en opgave som udført ved at rulle til 
den i opgavevisningen og vælge Valg > Vis som udført.
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es de seneste beskeder, der er 
vis de er sendt via en Bluetooth-
 om, hvordan du ændrer antallet 

mmes, finder du under ”Andre 
.

r, som venter på at blive sendt, 
igt i udbakken, når enheden er 
kningsområde.

 anmode netværket om at sende 
over de SMS- og MMS-beskeder, 
jeneste).

 anmodninger om tjenester (også 
er), f.eks. aktiveringskommandoer 
 din tjenesteudbyder ved at vælge 
ndo i hovedvisningen i Beskeder.

kstjeneste) gør det muligt at 
orskellige emner, f.eks. vejr- 
in tjenesteudbyder. Kontakt 
at få yderligere oplysninger 
og relevante emnenumre. 
Beskeder, og vælg Valg > 
Be
sk

ed
er
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Beskeder 
Tryk på , og vælg Beskeder (netværkstjeneste).

Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage 
og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan 
variere afhængigt af den modtagende enhed.

Du kan oprette en ny besked ved at vælge Ny besked.

Beskeder indeholder følgende mapper:

 Indbakke – her gemmes modtagne beskeder undtagen 
e-mail- og cell broadcast-beskeder. E-mail-beskeder 
gemmes i Postkasse.

 Mine mapper – bruges til at organisere dine beskeder 
i mapper.

 Tip! Hvis du vil undgå at skulle skrive beskeder, du 
ofte sender, igen, kan du bruge tekster i mappen med 
skabeloner. Du kan også oprette og gemme dine egne 
skabeloner.

 Postkasse – herfra kan du oprette forbindelse til din 
fjernpostkasse for at hente nye e-mail-beskeder eller få 
vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline. Se ”E-mail” 
på side 83.

 Kladder – heri gemmes kladdebeskeder, der ikke er 
blevet sendt.

 Sendt – heri gemm
blevet sendt, dog ikke h
forbindelse. Oplysninger
af beskeder, der skal ge
indstillinger” på side 86

 Udbakke – beskede
placeres f.eks. midlertid
uden for netværkets dæ

 Rapporter – du kan
dig en leveringsrapport 
du har sendt (netværkst

Du kan angive og sende
kaldet USSD-kommando
til netværkstjenester, til
Valg > Tjenestekomma

Cell broadcast (netvær
modtage beskeder om f
eller trafikforhold, fra d
din tjenesteudbyder for 
om tilgængelige emner 
Gå til hovedvisningen i 
Cell broadcast.
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fsendelse 

S-besked eller skrive en e-mail, 
orbindelsesindstillinger på plads. 
å side 80 og ”E-mail” på side 83.

 begrænse størrelsen af 
ndsatte billede overskrider denne 
n gøre billedet mindre, så det kan 
.

ælg en af følgende 

sende en SMS-besked.
 sende en MMS-besked.
nde en lydbesked 
indeholder ét lydklip).
 en e-mail.
e på  for at vælge modtagere 
kter eller skrive modtagerens 

-mail-adresse. Tryk på  for at 
 til adskillelse af hver modtager. 
g indsætte nummeret eller 
lderen.
MS-besked eller e-mail i feltet 

re, hvilke felter der er synlige, 
Adressefelter.
Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages 
i UMTS-netværk. En pakkedataforbindelse kan 
forhindre cell broadcast-modtagelse.

Teksttilstande
ABC, abc og Abc angiver den valgte tegntilstand. 
123 angiver numerisk tilstand.

Hvis du vil skifte mellem bogstavtilstand og numerisk 
tilstand, skal du trykke på  og holde den nede. Tryk 
på  for at skifte mellem de forskellige tegntilstande.

Tryk på den ønskede taltast, og hold den nede for at 
indsætte et tal i bogstavtilstand.

 vises, når du skriver tekst ved hjælp af traditionel 
tekstindtastning, og  vises, når du skriver tekst ved 
hjælp af intelligent tekstindtastning.

Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste 
et hvilket som helst bogstav med et enkelt tastetryk. 
Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget 
ordbog, som du kan tilføje nye ord i.

Du kan aktivere intelligent tekstindtastning ved at trykke 
på  og vælge Aktivér ordforslag.

 Tip! Du kan slå intelligent tekstindtastning til eller fra 
ved at trykke hurtigt to gange på .

Skrivning og a
af beskeder
Før du kan oprette en MM
skal du have de korrekte f
Se ”E-mail-indstillinger” p

Det trådløse netværk kan
MMS-beskeder. Hvis det i
begrænsning, kan enhede
sendes ved hjælp af MMS

1 Vælg Ny besked, og v
valgmuligheder:
SMS-besked – for at 
MMS-besked – for at
Lydbesked – for at se
(en MMS-besked, der 
E-mail – for at sende

2 I feltet Til kan du trykk
eller grupper fra Konta
telefonnummer eller e
tilføje et semikolon (;)
Du kan også kopiere o
adressen fra udklipsho

3 Indtast emnet for en M
Emne. Hvis du vil ænd
skal du vælge Valg > 
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n indikerer muligvis, at beskeden 
n beskedcentral, som er indkodet 
e sikkert, at enheden indikerer, 
taget af den påtænkte modtager. 
udbyder for at få yderligere 
edtjenester.

fsendelse af SMS-beskeder ud 
 enkelt besked. Længere beskeder 
tående af to eller flere beskeder. 
rerer muligvis i overensstemmelse 

ter accenter eller andre mærker, og 
tillinger fylder mere og begrænser 
er kan sendes i en enkelt besked. 

nde videoklip, der er gemt i .mp4-
erskrider det trådløse netværks 
i en MMS-besked.

nere billeder, video, lyd og tekst 
g sende den i en MMS-besked. 
 MMS-besked, og vælg Valg > 
. Denne valgmulighed vises kun, 
estilst. er indstillet til Med 
grænset. Se ”MMS-beskeder” 
Be
sk

ed
er
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4 Skriv beskeden 
i beskedfeltet. Du kan 
indsætte en skabelon 
ved at vælge Valg > 
Indsæt eller Indsæt 
objekt > Skabelon.

5 Du kan tilføje et 
medieobjekt til en 
MMS-besked ved at 
vælge Valg > Indsæt 
objekt > Billede, 
Lydklip eller Videoklip.

6 Hvis du vil tage et nyt 
billede eller optage lyd eller video til en MMS-besked, 
skal du vælge Indsæt ny/nyt > Billede, Lydklip eller 
Videoklip. Du kan indsætte en ny side i beskeden ved 
at vælge Side.
Hvis du vil se, hvordan MMS-beskeden ser ud, skal du 
vælge Valg > Vis.

7 Du kan tilføje en vedhæftet fil i en e-mail ved at vælge 
Valg > Indsæt > Billede, Lydklip, Videoklip, Note eller 
vælge En anden fil for andre filtyper. Vedhæftede filer 
til en e-mail angives med .

8 Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge Valg > Send 
eller trykke på .

 Bemærk! Enhede
er blevet sendt til de
i enheden. Det er ikk
om beskeden er mod
Kontakt din tjeneste
oplysninger om besk

Enheden understøtter a
over tegngrænsen for en
sendes som en serie bes
Tjenesteudbyderen faktu
hermed. Tegn, der benyt
tegn fra andre sproginds
derved det antal tegn, d

Du kan muligvis ikke se
filformatet, eller som ov
størrelsesbegrænsning, 

 Tip! Du kan kombi
til en præsentation o
Begynd at oprette en
Opret præsentation
hvis MMS-oprettels
vejledning eller Ube
på side 83.
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 meddelelse om, at der ligger en 
MMS-beskedcentralen. Hvis du 
bindelse for at hente beskeden 
 Valg > Hent.

sked ( ), ser du måske et 
 vises, hvis der medfølger lyd, 

dfølger video. Hvis du vil afspille 
u vælge det relevante ikon.

jekter, der er vedhæftet 
ælge Valg > Objekter.

ftet en MMS-præsentation, 
ille præsentationen, skal du 

ger
nge slags beskeder, der 

tkort, ringetoner, operatørlogoer, 
-meddelelser. Du kan også 
tjenesteudbyderen og den 
rksomhedsoplysninger, i en 

a beskeden ved at trykke på Valg 
algmulighed.
Indbakke – modtagelse 
af beskeder
I mappen Indbakke angiver  en ulæst SMS-besked, 

en ulæst MMS-besked,  en ulæst lydbesked 
og data modtaget via en Bluetooth-forbindelse.

Når du modtager en besked, vises  og 1 ny besked 
i standbytilstand. Vælg Vis for at åbne beskeden. Hvis 
klappen er lukket, og beskeden ikke kan vises på coveret, 
vises Åbn klappen for at få vist beskeden. Åbn coveret 
for at få vist beskeden.

Når klappen er åben, skal du rulle til Indbakke og 
trykke på  for at åbne beskeden. Hvis du vil besvare 
en modtaget besked, skal du vælge Valg > Besvar.

Når klappen er lukket, og du har mere end én ulæst besked, 
skal du vælge Vis for at åbne Indbakke. Du kan bruge 
lydstyrke- og hurtigcovertasterne til at navigere rundt 
i mappen Indbakke, og når du får vist beskeder.

MMS-beskeder
 Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. 

Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig 
software eller på anden måde være skadelige for 
enheden eller pc'en. 

Du modtager muligvis en
MMS-besked og venter i 
vil starte en pakkedatafor
til enheden, skal du vælge

Når du åbner en MMS-be
billede og en besked. 
og  vises, hvis der me
lyden eller videoen, skal d

Hvis du vil se de medieob
MMS-beskeden, skal du v

Hvis beskeden har vedhæ
vises . Hvis du vil afsp
vælge ikonet.

Data og indstillin
Enheden kan modtage ma
indeholder data, f.eks. visi
kalenderposter og e-mail
modtage indstillinger fra 
afdeling, der håndterer vi
konfigurationsbesked.

Du kan gemme dataene fr
og vælge den relevante v
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ostkasse, erstatter det navn, du 
asse i hovedvisningen i Beskeder. 
postkasser.

assen
, bliver du spurgt om, hvorvidt du 

il postkassen (Opret forbindelse 

orbindelse til postkassen og hente 
eller -beskeder. Når du ser 
løbende forbindelse til en 
taforbindelse.

idligere hentede e-mail-beskeder 

mail-besked ved at vælge 
ovedvisningen i Beskeder eller 
ret besked > E-mail i postkassen. 
else af beskeder” på side 77.

ail-beskeder
u vælge Valg > Opret forbindelse 
e til fjernpostkassen.

igtig, når du åbner beskeder. 
e skadelig software eller på 
adelige for enheden eller pc'en. 
Be
sk
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er
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Internettjenestebeskeder
Internettjenestebeskeder er meddelelser om f.eks. 
nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tekst eller 
et link. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker 
oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

Postkasse 

E-mail-indstillinger
 Tip! Brug Indstillingsguide til at angive indstillinger 

for en postkasse. Tryk på , og vælg Værktøjer > 
Funktioner > Indstil.guide.

Du skal have angivet et gyldigt internetadgangspunkt 
og gyldige e-mail-indstillinger på enheden, for at du 
kan sende og modtage e-mails. Se ”Adgangspunkter” 
på side 119.

Hvis du vælger Postkasse i hovedvisningen i Beskeder, 
uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, 
bliver du bedt om at gøre det. Du kan begynde at oprette 
e-mail-indstillingerne vha. guiden til oprettelse af en 
postkasse ved at vælge Start. Se også ”E-mail” på side 83.

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne 
fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Når du opretter en ny p
giver postkassen, Postk
Du kan højst have seks 

Åbning af postk
Når du åbner postkassen
vil oprette forbindelse t
til postkasse?).

Vælg Ja for at oprette f
nye e-mail-overskrifter 
beskeder online, har du 
fjernpostkasse via en da

Vælg Nej for at få vist t
offline.

Du kan oprette en ny e-
Ny besked > E-mail i h
ved at vælge Valg > Op
Se ”Skrivning og afsend

Hentning af e-m
Hvis du er offline, skal d
for at oprette forbindels

 Vigtigt! Vær fors
E-mails kan indehold
anden måde være sk
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l at hente e-mail-beskeder 
øre, at der overføres store 
nesteudbyders netværk. Kontakt 
få yderligere oplysninger om, 
r.

il-beskeder
ndhold fra enheden, men bevare 
 at vælge Valg > Slet. Vælg 
d fra:.

overskrifterne i fjernpostkassen. 
oldet af beskeden, forbliver 
heden. Hvis du også vil fjerne 
 slette e-mail-beskeden fra 
er oprette forbindelse fra 
n igen for at opdatere statussen.

a enheden og fra fjernpostkassen 
 Vælg Telefon og server 

f en e-mail fra enheden og 
 e-mail, der er markeret til 

delse ( ), og vælge Valg > 
1 Når du har en åben forbindelse til en fjernpostkasse, 
skal du vælge Valg > Hent e-mail og vælge en af 
følgende muligheder:
Nye – for at hente alle nye beskeder.
Valgte – for kun at hente de markerede beskeder.
Alle – for at hente alle beskeder fra postkassen.
Du kan annullere hentningen ved at vælge Annuller.

2 Hvis du vil afbryde forbindelsen og se e-mail-
beskederne offline, skal du vælge Valg > 
Afbryd forbindelsen.

3 Du åbner en e-mail-besked ved at trykke på . 
Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du er offline, 
bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente beskeden 
fra postkassen.

Hvis du vil se vedhæftede filer i en e-mail-besked, skal du 
åbne beskeden og vælge feltet for vedhæftede filer, der er 
angivet med . Hvis den vedhæftede fil har et nedtonet 
ikon, er den ikke blevet hentet til enheden. Vælg 
Valg > Hent.

Automatisk hentning af e-mail-beskeder
Du kan få hentet beskeder automatisk ved at vælge Valg > 
E-mail-indstillinger > Automatisk hentning. Yderligere 
oplysninger finder du under ”Automatisk hentning” 
på side 85.

Hvis enheden indstilles ti
automatisk, kan det medf
mængder data via din tje
tjenesteudbyderen for at 
hvad dataoverførsel koste

Sletning af e-ma
Du kan slette en e-mails i
det i fjernpostboksen, ved
Kun telefon i Slet beske

Enheden afspejler e-mail-
Så selvom du sletter indh
e-mail-overskriften på en
overskriften, skal du først
fjernpostkassen og dereft
enheden til fjernpostkasse

Du kan slette en e-mail fr
ved at vælge Valg > Slet.
i Slet besked fra:.

Du kan fortryde sletning a
serveren ved at rulle til en
sletning ved næste forbin
Annuller sletning.
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entraler eller adgangspunkter kan 
de af tjenesteudbyderen, og du 
, oprette, redigere eller fjerne dem.

eder > Valg > Indstillinger > 
ellem følgende:

t få vist en liste over alle de 
er er angivet.

 vælg, hvilken beskedcentral der 
f SMS-beskeder.

ruge tegnkonvertering til et andet 
gængeligt, skal du vælge 

, om netværket skal sende 
eskederne (netværkstjeneste).

vælg, hvor længe beskedcentralen 
skeden igen, hvis det første forsøg 
este). Hvis beskeden ikke kan 
edsperioden, slettes beskeden 

ntakt tjenesteudbyderen for at få 
tral kan konvertere SMS-beskeder 
Be
sk

ed
er
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Afbrydelse af forbindelsen til 
postkassen
Når du er online, skal du vælge Valg > Afbryd 
forbindelsen for at afbryde dataforbindelsen til 
fjernpostkassen.

Visning af beskeder på 
et SIM-kort
Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en 
mappe på enheden.
1 Gå til hovedvisningen i Beskeder, og vælg Valg > 

SIM-beskeder.
2 Vælg Valg > Markér/fjern mark. > Markér eller 

Markér alle for at markere beskeder.
3 Vælg Valg > Kopiér. Der åbnes en liste med mapper.
4 Du skal vælge en mappe og vælge OK for at begynde 

kopieringen. Åbn mappen for at se beskederne.

Beskedindstillinger
Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med Skal 
angives eller med en rød stjerne. Følg vejledningen fra 
din tjenesteudbyder. Du kan også modtage indstillinger 
fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked.

Nogle eller alle beskedc
være forudprogrammere
kan muligvis ikke ændre

SMS-beskeder
Tryk på , vælg Besk
SMS-besked, og vælg m

Beskedcentraler – for a
SMS-beskedcentraler, d

Beskedcentral i brug –
skal bruges til levering a

Tegnsæt – hvis du vil b
tegnsæt, når dette er til
Reduceret understø..

Modtag rapport – vælg
leveringsrapporter om b

Beskeden afventer i – 
skal forsøge at sende be
mislykkes (netværkstjen
sendes inden for gyldigh
fra beskedcentralen.

Besked sendt som – ko
oplyst, om din beskedcen
til disse formater.
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dløse hjemmenetværk, kan det 
odtage MMS-beskeder.

tning > Altid automatisk, 
tisk en aktiv 
at hente beskeden, både når 
dløse hjemmenetværk.

ælg, om du vil afvise beskeder, 
m afsender.

v, om du vil modtage 

om statussen for den sendte 
 (netværkstjeneste).

ælg, om du ønsker at forhindre, 
gsrapporter om modtagne 

lg, hvor længe beskedcentralen 
eden igen, hvis det første forsøg 
te). Hvis beskeden ikke kan 
dsperioden, slettes beskeden 

keder > Valg > 
Foretrukken forbind. – vælg, hvilken forbindelse der 
skal bruges.

Svar via samme cent. – vælg, om du ønsker, 
at svarbeskeden skal sendes vha. det samme 
SMS-centralnummer (netværkstjeneste).

MMS-beskeder
Tryk på , vælg Beskeder > Valg > Indstillinger > 
MMS-besked, og vælg mellem følgende:

Billedstørrelse – angiv størrelsen på billedet i en 
MMS-besked.

MMS-oprettelsestilst. – hvis du vælger Med vejledning, 
får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der ikke 
understøttes af modtageren. Hvis du vælger Begrænset, 
kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. 
Hvis du vil kunne indsætte indhold i dine beskeder uden 
at få vist meddelelser, skal du vælge Ubegrænset.

Adgangspunkt i brug – vælg, hvilket adgangspunkt 
der skal bruges som den foretrukne forbindelse.

MMS-hentning – vælg, hvordan du vil modtage beskeder. 
Hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit trådløse 
hjemmenetværk, skal du vælge Aut. i hjem.netværk. 
Når du er uden for dit trådløse hjemmenetværk, modtager 
du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra 
MMS-beskedcentralen.

Når du er uden for dit trå
være dyrere at sende og m

Hvis du vælger MMS-hen
opretter enheden automa
pakkedataforbindelse for 
du er i og uden for dit trå

Tillad anonyme besk. – v
der kommer fra en anony

Modtag reklamer – angi
MMS-reklamebeskeder.

Modtag rapport – vælg, 
besked skal vises i logfilen

Afvis rapportafsend. – v
at enheden sender leverin
beskeder.

Beskeden afventer i – væ
skal forsøge at sende besk
mislykkes (netværkstjenes
sendes inden for gyldighe
fra beskedcentralen.

E-mail
Tryk på , og vælg Bes
Indstillinger > E-mail.
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 vælg et internetadgangspunkt 
ter” på side 119.

dtast et navn til postkassen.

vilken e-mail-protokol udbyderen 
en anbefaler. Der er følgende 
g IMAP4. Denne indstilling kan 

lg den sikkerhedsindstilling, der 
forbindelsen til fjernpostkassen.

 forbindelsen.

(kun for POP3) – bruges sammen 
il at kryptere afsendelsen af 
-fjernserveren, når der oprettes 
n.

ngerne for de e-mails, du sender, 
 e-mail og vælge mellem følgende:

kriv den e-mail-adresse, du får af 

tast IP-adressen eller værtsnavnet 
r sender dine e-mails. Du kan 

n tjenesteudbyders server til 
akt din tjenesteudbyder for at 
r.
Be
sk
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4

Hvis du vil angive, hvilken postkasse du vil bruge til 
afsendelse af e-mails, skal du vælge Postkasse i brug 
og vælge en postkasse.

Vælg Postkasser, og vælg en postkasse for at 
ændre følgende indstillinger: Forbindelsesindstil., 
Brugerindstillinger, Hentningsindstillinger og 
Automatisk hentning.

Du kan fjerne en postkasse og dens beskeder fra 
enheden ved at rulle til postkassen og trykke på .

Du kan oprette en ny postkasse ved at vælge Valg > 
Ny postkasse.

Forbindelsesindstillinger
Du kan redigere indstillingerne for de e-mails, du 
modtager, ved at vælge Indgående e-mail og vælge 
mellem følgende:

Brugernavn – skriv det brugernavn, du har fået af 
tjenesteudbyderen.

Adgangskode – indtast din adgangskode. Hvis du 
lader dette felt stå tomt, bliver du bedt om at indtaste 
adgangskoden, når du prøver at oprette forbindelse 
til fjernpostkassen.

Server: indgående – indtast IP-adressen eller værtsnavnet 
på den e-mail-server, der modtager dine e-mails.

Adgangspunkt i brug –
(IAP). Se ”Adgangspunk

Navn på postkasse – in

Postkassetype – angiv, h
af fjernpostkassetjenest
valgmuligheder: POP3 o
ikke ændres.

Sikkerhed (porte) – væ
skal bruges for at sikre 

Port – angiv en port for

Sikkert login til APOP 
med POP3-protokollen t
adgangskoder til e-mail
forbindelse til postkasse

Du kan redigere indstilli
ved at vælge Udgående

Min e-mail-adresse – s
tjenesteudbyderen.

Server: udgående – ind
på den e-mail-server, de
muligvis kun benytte di
udgående e-mails. Kont
få yderligere oplysninge
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ngiv, hvor mange nye e-mail-
til postkassen.

r IMAP4) – angiv mappestien 
lføjes (abonneres på).

n for IMAP4) – tilføj (abonner 
ostkassen, og hent indhold fra 

is du automatisk vil have hentet 
nheden, når du modtager nye e-
al du vælge Autoopdatering 

is du automatisk vil have hentet 
-beskeder fra fjernpostkassen 
vælge Aktiveret eller Kun 
ornår og hvor ofte beskederne 

entning af e-mails kan ikke 
.

l at hente e-mail-beskeder 
øre, at der overføres store 
nesteudbyders netværk. Kontakt 
få yderligere oplysninger om, 
r.
Indstillingerne for Brugernavn, Adgangskode, 
Adgangspunkt i brug, Sikkerhed (porte) og Port 
ligner indstillingerne under Indgående e-mail.

Brugerindstillinger
Mit navn – indtast dit navn. Dit navn erstatter din e-mail-
adresse på modtagerens enhed, hvis modtagerens enhed 
understøtter funktionen.

Send besked – angiv, hvordan e-mails skal sendes fra din 
enhed. Vælg Straks, hvis enheden skal oprette forbindelse 
til postkassen, når du vælger Send besked. Hvis du vælger 
Ved næste forbind., sendes e-mails, når der er forbindelse 
til fjernpostkassen.

Send kopi til mig – vælg, om du vil sende en kopi af 
e-mailen til din egen postkasse.

Medtag signatur – vælg, om du vil vedhæfte en signatur 
i dine e-mail-beskeder.

Signal for ny e-mail – vælg, om du vil have besked om 
modtagelse af nye e-mails, f.eks. en tone, en note og et 
e-mail-ikon, når der modtages nye e-mails i postkassen.

Hentningsindstillinger
Hent e-mails – angiv, hvilke dele af e-mailen der skal 
hentes: Kun headers, Maks. størrelse (POP3) eller Besk. 
og vedh. fil. (POP3).

Hent e-mails – antal – a
beskeder der skal hentes 

IMAP4-mappesti (kun fo
for de mapper, der skal ti

Mappeabonnementer (ku
på) andre mapper i fjernp
disse mapper.

Automatisk hentning
E-mail-meddelelser – hv
overskrifter (headers) til e
mails i fjernpostkassen, sk
eller Kun i hjemmenetv..

Hentning af e-mails – hv
overskrifter til nye e-mail
på angivne tider, skal du 
i hjemmenetv.. Angiv, hv
skal hentes.

E-mail-meddelelser og H
være aktive på samme tid

Hvis enheden indstilles ti
automatisk, kan det medf
mængder data via din tje
tjenesteudbyderen for at 
hvad dataoverførsel koste
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lg, om du vil gemme en kopi af 
mail-beskeder, du har sendt, 

giv, hvor mange sendte beskeder 
en Sendt ad gangen. Når grænsen 
ste besked.

vis der indsættes et kompatibelt 
den, skal du vælge den 
sker at gemme dine beskeder: 
kom.kort.

ogram 
ogrammer > Multimedia > Chat.

 giver dig mulighed for at 
e, der også bruger chat 
eskeder), og deltage 
chatgrupper) med bestemte emner. 
dere vedligeholder kompatible 
 logge på, når du er blevet 
jeneste. Der kan være forskel på, 
teudbydere understøtter.

ttjenesten, skal du angive 
adgang til den tjeneste, du vil 
uligvis indstillingerne i en særlig 
Be
sk

ed
er
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Internettjenestebeskeder
Tryk på , og vælg Beskeder > Valg > Indstillinger > 
Tjenestebesked. Vælg, om du vil modtage 
tjenestebeskeder. Hvis enheden skal aktivere browseren 
automatisk og oprette en netværksforbindelse til hentning 
af indhold, når du modtager en tjenestebesked, skal du 
vælge Hent beskeder > Automatisk.

Cell broadcast
Kontrollér tilgængelige emner og deres emnenumre hos 
din tjenesteudbyder. Tryk på , vælg Beskeder > Valg > 
Indstillinger > Cell broadcast, og vælg mellem følgende:

Modtagelse – vælg, om du vil modtage cell 
broadcast-beskeder.

Sprog – vælg, hvilke sprog du vil modtage beskederne på: 
Alle, Valgte eller Andre.

Emnebeskrivelse – vælg, om enheden automatisk skal 
søge efter nye emnenumre og gemme nye numre uden 
navn på emnelisten.

Andre indstillinger
Tryk på , vælg Beskeder > Valg > Indstillinger > 
Andre, og vælg mellem følgende:

Gem sendte besk. – væ
de SMS-, MMS- eller e-
i mappen Sendt.

Antal gemte besk. – an
der skal gemmes i mapp
er nået, slettes den æld

Hukommelse i brug – h
hukommelseskort i enhe
hukommelse, hvor du øn
Telefonhukom. eller Hu

Chat – chatpr
Tryk på , og vælg Pr

Chat (netværkstjeneste)
kommunikere med andr
(sender og skriver chatb
i diskussionsforummer (
Forskellige tjenesteudby
chatservere, som du kan
registreret hos en chatt
hvilke funktioner tjenes

Inden du kan bruge cha
indstillingerne for at få 
benytte. Du modtager m
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SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der tilbyder 
chattjenesten.

Du kan få yderligere oplysninger om chat i vejledningen 
til enheden på www.nseries.com/support eller dit lokale 
Nokia-websted.



8

erne fra SIM-kortet til Kontakter, 
ald på denne måde. Se ”Kopiering 
0.

ummer, du tidligere har ringet til, 
tandbytilstand. Rul til et nummer, 

de eller et videoklip i en 
den deltager i opkaldet, skal du 
S (kun i UMTS-netværk). Du kan 

ndre modtageren før afsendelse. 
e filen til en kompatibel enhed 

estrenge, f.eks. en adgangskode, 
d DTMF. Indtast DTMF-strengen, 
takter. Hvis du vil indtaste et 
usetegn (p), skal du trykke på  
K for at sende tonen. Du kan 

lterne Telefonnummer eller DTMF 

t taleopkald i venteposition, mens 
gående opkald, skal du vælge 
 skifte mellem et aktivt opkald og 
at vælge Valg > Skift. Hvis du vil 
O
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Opkald
Taleopkald
1 Indtast telefonnummeret med områdenummer 

i standbytilstand. Hvis du vil slette et tal, skal du 
trykke på . 
Ved internationale opkald skal du trykke to gange 
på  for at få tegnet + frem (erstatter den 
internationale adgangskode) og derefter indtaste 
landekoden, områdenummeret (udelad om 
nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

2 Tryk på  for at ringe op til nummeret.
3 Tryk på  for at afslutte opkaldet (eller annullere 

opkaldsforsøget). Et tryk på  afslutter altid 
opkaldet, også selvom der er et andet aktivt program. 
Et aktivt taleopkald afsluttes ikke, når klappen lukkes.

Du kan justere lydstyrken under et opkald med 
lydstyrketasterne på siden af enheden. Hvis du har 
indstillet lydstyrken til Lyd fra, skal du først vælge 
M/mikrof..

Hvis du vil foretage et opkald fra Kontakter, skal du trykke 
på  og vælge Kontakter. Rul til det ønskede navn, 
eller indtast de første bogstaver i navnet i søgefeltet. 
Matchende kontakter vises. Tryk på  for at ringe op.

Du skal kopiere kontakt
før du kan foretage opk
af kontakter” på side 10

Hvis du vil ringe til et n
skal du trykke på  i s
og tryk på .

Hvis du vil sende et bille
MMS-besked til den an
vælge Valg > Send MM
redigere beskeden og æ
Tryk på  for at send
(netværkstjeneste).

Du kan sende DTMF-ton
ved at vælge Valg > Sen
eller søg efter den i Kon
ventetegn (w) eller et pa
gentagne gange. Vælg O
tilføje DTMF-toner til fe
på et kontaktkort.

Hvis du vil sætte et aktiv
du besvarer et andet ind
Valg > Standby. Du kan
et ventende opkald ved 
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 Videotelefonsvarer. Se også 
g ”Videoopkald” på side 91.

nummeret til din telefonsvarer 
kal du trykke på  og 
ioner > Telefonsv., vælge en 
lg > Skift nummer. Indtast det 

in tjenesteudbyder, og vælg OK.

nferenceopkald
deltager.
 anden deltager ved at vælge 
et første opkald sættes 
ition.
svares, kan du slutte dig til den 
renceopkaldet ved at vælge 

y person til opkaldet, skal du 
e Valg > Konference > Tilføj til 
understøtter konferenceopkald 
tagere inkl. dig selv.
at samtale med én af deltagerne, 
Konference > Privat. Vælg en 
at. Konferenceopkaldet sættes 
 enhed. De øvrige deltagere kan 
pkaldet. Når du er færdig med 
kal du vælge Valg > Tilføj til 
de tilbage til konferenceopkaldet.
forbinde det aktive opkald med et ventende opkald og 
fjerne dig selv fra opkaldet, skal du vælge Valg > Overfør.

 Tip! Når du kun har ét aktivt opkald, skal du trykke 
på  for at sætte opkaldet i venteposition. 
Tryk på  igen for at aktivere opkaldet.

Hvis du under et aktivt opkald vil have afspillet lyden 
fra højttaleren i stedet for fra håndsættet, skal du vælge 
Aktivér højttaler. Hvis der er forbundet et kompatibelt 
Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet 
lyden via headsettet, skal du vælge Valg > Aktivér 
håndfri. Vælg Valg > Aktivér håndsæt for at skifte 
tilbage til håndsættet.

Du kan afslutte et aktivt opkald og i stedet besvare det 
ventende opkald ved at vælge Valg > Erstat.

Hvis du har flere aktive opkald og vil afslutte dem alle, 
skal du vælge Valg > Afslut alle opkald.

Mange af de valgmuligheder, du har under et taleopkald, 
er netværkstjenester.

Telefonsvarer og videotelefonsvarer
Hvis du vil ringe op til din telefonsvarer eller 
din videotelefonsvarer (netværkstjenester – 
videotelefonsvareren er kun tilgængelig i UMTS-netværk), 
skal du trykke på og holde  nede i standbytilstand og 

vælge Telefonsvarer eller
”Omstilling” på side 118 o

Hvis du vil ændre telefon
eller videotelefonsvarer, s
vælge Værktøjer > Funkt
telefonsvarer og vælge Va
nummer, du har fået af d

Foretagelse af ko
1 Ring op til den første 
2 Du kan ringe op til en

Valg > Nyt opkald. D
automatisk i ventepos

3 Når det nye opkald be
første deltager i konfe
Valg > Konference.
Hvis du vil tilføje en n
gentage trin 2 og vælg
konference. Enheden 
mellem maks. seks del
Hvis du vil føre en priv
skal du vælge Valg > 
deltager, og vælg Priv
i venteposition på din
fortsætte konferenceo
den private samtale, s
konference for at ven
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asses hovedbrugerens stemme, 
ne er lettere at genkende.

ntakt er navnet eller kaldenavnet, 
ortet. Hvis du vil høre den 
de, skal du åbne et kontaktkort, 
stemmekoden og vælge Valg > 

ekoder
 stemmekoder kan være svær 
r eller i nødsituationer, så du 
m på, at stemmeopkald ikke 
lle forhold.

tyrede opkald, anvendes 
en på kort afstand, mens 
ydeligt.
mmestyrede opkald, skal du trykke 
e valgtast nede i standbytilstand. 
 et kompatibelt headset med en 
trykke på og holde headsettasten 
emmestyrede opkald.
tone, og meddelelsen Tal nu vises. 
 eller kaldenavn, der er gemt 

etiseret stemmekode for den 
å det valgte enhedssprog, 
O
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Hvis du vil fjerne en deltager fra konferenceopkaldet, 
skal du vælge Valg > Konference > Fjern deltager, 
rulle til deltageren og vælge Fjern. 

4 Tryk på  for at afslutte det aktive konferenceopkald.

Hurtigkald til et telefonnummer
Du aktiverer Hurtigkald ved at trykke på  og 
vælge Værktøjer > Indstil. > Telefon > Opkald > 
Hurtigkald > Til.

Hvis du vil tildele et telefonnummer til en af 
hurtigkaldstasterne ( - ), skal du trykke på  
og vælge Værktøjer > Funktioner > Hurtigkald. Rul til 
den tast, som telefonnummeret skal knyttes til, og vælg 
Valg > Tildel.  er reserveret til telefonsvareren eller 
videotelefonsvareren og  til start af webbrowseren. 

Hvis du vil ringe i standbytilstand, skal du trykke på 
hurtigkaldstasten og .

Stemmestyret opkald
Enheden understøtter avancerede stemmekommandoer. 
Avancerede stemmekommandoer er ikke afhængige 
af brugerens stemme, så brugeren skal ikke optage 
stemmekoder på forhånd. Enheden opretter i stedet en 
stemmekode for posterne i Kontakter og sammenligner 
den udtalte stemmekode med denne. Enhedens 

stemmegenkendelse tilp
så stemmekommandoer

Stemmekoden for en ko
der er gemt på kontaktk
syntetiserede stemmeko
rulle til nummeret med 
Afspil stemmekode.

Opkald med stemm
 Bemærk! Brug af

i støjende omgivelse
skal være opmærkso
er pålidelige under a

Når du bruger stemmes
højttaleren. Hold enhed
du siger stemmekoden t
1 Hvis du vil starte ste

på og holde den højr
Hvis der er tilsluttet
headsettast, skal du 
nede for at starte st

2 Der afspilles en kort 
Sig tydeligt det navn
på kontaktkortet.

3 Der afspilles en synt
genkendte kontakt p
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an ikke foretages videoopkald, 
- eller dataopkald er aktivt.

eo (modtageren sender ikke 
 netværket ikke det, der sendes). 
sendelse fra din enhed. 
du sender et stillbillede 
er ”Opkald” på side 117.

afsendelse under et videoopkald, 
ldstakst for opkaldet. Du kan få 

takster hos din tjenesteudbyder.
deoopkald, skal du indtaste 
ndbytilstand eller vælge 
n kontakt.
> Videoopkald.

lappen bruges som standard til 
 lidt tid at starte et videoopkald. 
ises. Hvis opkaldet mislykkes 
ke understøttes af netværket, 
e enhed ikke er kompatibel), 

vidt du vil foretage et normalt 
ked i stedet for.

år du kan se to videobilleder og 
odtageren af opkaldet kan afvise 
vis det er tilfældet, kan du kun 
og navnet og nummeret vises. Efter en timeoutperiode 
på 2,5 sekunder ringes der op til nummeret.
Hvis den genkendte kontakt ikke var korrekt, skal 
du vælge Næste for at få vist en liste over andre 
matchende kontakter eller Afslut for at annullere 
stemmestyrede opkald.

Hvis der er gemt flere numre under navnet, vælger 
enheden standardnummeret, hvis dette er blevet angivet. 
I modsat fald vælges det første tilgængelige af følgende 
numre: Mobil, Mobil (privat), Mobil (arbejde), Telefon, 
Telefon (privat) og Telefon (arbejde).

Videoopkald
Når du foretager et videoopkald (netværkstjeneste), kan du 
få vist en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren 
af opkaldet. Det direkte videobillede eller det videobillede, 
der optages af enhedens kamera, vises for modtageren af 
videoopkaldet. 

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et 
USIM-kort og være inden for et UMTS-netværk. Kontakt 
udbyderen af trådløse tjenester for at få oplysninger om 
tilgængelighed og abonnement på videoopkaldstjenester.

Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter. 
Videoopkaldet kan foretages til en kompatibel mobilenhed 

eller en ISDN-klient. Der k
hvis et andet tale-, video

Ikoner: 
 Du modtager ikke vid

video, eller også overfører
 Du har afvist videoaf

Oplysninger om, hvordan 
i stedet for, finder du und

Selvom du har afvist video
skal der betales videoopka
oplysninger om priser og 
1 Hvis du vil starte et vi

telefonnummeret i sta
Kontakter og vælge e

2 Vælg Valg > Ring op 

Det sekundære kamera i k
videoopkald. Det kan tage
Venter på videobillede v
(f.eks. fordi videoopkald ik
eller fordi den modtagend
bliver du spurgt om, hvor
opkald eller sende en bes

Videoopkaldet er aktivt, n
høre lyden i højttaleren. M
videoafsendelsen ( ). H
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o
etværkstjeneste) til at sende 
eoklip fra din mobilenhed til 
obilenhed under et taleopkald.

 du aktiverer Deling af video. 
øjttaleren til taleopkaldet, mens 
ruge et kompatibelt headset.

f video
er en UMTS-forbindelse, afhænger 
 Deling af video af, om der er et 
ærk. Kontakt din tjenesteudbyder 
sninger om tilgængeligheden af 
mt gebyrer forbundet med brug 

ng af video skal du gøre følgende:
en er indstillet til forbindelser 

 ”Indstillinger” på side 93.
r en aktiv UMTS-forbindelse 
S-netværkets dækningsområde. 
side 93. Hvis du starter 
ns du er inden for UMTS-
sområde, og der skiftes til GSM, 
ionen, men taleopkaldet 
O
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høre lyden og muligvis se et stillbillede eller et gråt 
baggrundsbillede.

Hvis du vil skifte mellem at få vist video og kun høre lyden, 
skal du vælge Valg > Aktivér eller Deaktiver > Sender 
video, Sender lyd eller Sender lyd og video.

Tryk på  eller  for at zoome ind på eller ud fra 
billedet af dig selv.

Hvis du vil bytte rundt på de sendte videobilleder på 
skærmen, skal du vælge Valg > Skift billedræk.følge.

Hvis du vil have afspillet lyden via et kompatibelt 
Bluetooth-headset, du har forbundet med enheden, skal 
du vælge Valg > Aktivér håndfri. Hvis lyden skal sendes 
tilbage til og afspilles via enhedens højttaler, skal du vælge 
Valg > Aktivér håndsæt.

Du kan justere lydstyrken under et videoopkald med 
lydstyrketasterne på siden af enheden.

Hvis du vil bruge hovedkameraet til afsendelse af video, 
skal du vælge Valg > Brug hovedkamera. Vælg Valg > 
Brug sekund. kamera for at skifte tilbage til det 
sekundære kamera.

Tryk på  for at afslutte videoopkaldet.

Deling af vide
Brug Deling af video (n
direkte video eller et vid
en anden kompatibel m

Højttaleren er aktiv, når
Hvis du ikke vil bruge h
du deler video, kan du b

Krav til deling a
Da Deling af video kræv
muligheden for at bruge
tilgængeligt UMTS-netv
for at få yderligere oply
tjenester og netværk sa
af tjenesten.

For at kunne bruge Deli
• Kontrollere, at enhed

mellem personer. Se
• Kontrollere, at du ha

og er inden for UMT
Se ”Indstillinger” på 
delingssessionen, me
netværkets dækning
afbrydes delingssess
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P eller Del visning. Angiv 
rugernavn@domænenavn 
se i stedet for et domænenavn).

P-adresse for kontakten, kan du 
elefonnummer inkl. landekoden, 
ideo (hvis dette understøttes 
øse tjeneste).

orbindelse

S-forbindelse, skal du 

byder for at indgå en aftale 
værket.
lsesindstillingerne for 
t på enheden er korrekt 
indelse” på side 119, hvis du 

 video eller videoklip
ktivt, skal du vælge Valg > 
ideo.
oklip, skal du vælge Valg > 

klip. Der åbnes en liste over 
 i enhedens hukommelse eller 
t. Vælg et klip, du vil dele. 
ved at vælge Valg > Afspil.
fortsætter. Du kan ikke starte Deling af video, hvis du 
ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde.

• Kontrollere, at både afsenderen og modtageren er 
tilmeldt UMTS-netværket. Hvis du inviterer en person 
til en delingssession, og den pågældende persons enhed 
ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, 
eller Deling af video eller forbindelser mellem personer 
ikke er installeret eller konfigureret på den pågældende 
persons telefon, ved vedkommende ikke, at du sender 
en invitation. Du modtager en fejlmeddelelse om, at 
modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger
Indstillinger for forbindelse mellem personer

En forbindelse mellem personer er også kendt som 
en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). 
Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret 
på enheden, før du kan bruge Deling af video.

Bed din tjenesteudbyder om indstillingerne for SIP-
profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen 
sender muligvis indstillingerne trådløst til din enhed 
eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Hvis du kender en modtagers SIP-adresse, kan du 
indtaste den på den pågældende persons kontaktkort. Åbn 
Kontakter i enhedens hovedmenu, og åbn kontaktkortet 
(eller opret et nyt kort for den pågældende person). Vælg 

Valg > Tilføj detalje > SI
SIP-adressen i formatet b
(du kan bruge en IP-adres

Hvis du ikke kender en SI
også bruge modtagerens t
f.eks. +358, til deling af v
af udbyderen af den trådl

Indstillinger for UMTS-f

Hvis du vil angive en UMT
gøre følgende:
• Kontakt din tjenesteud

om brug af UMTS-net
• Kontrollér, at forbinde

UMTS-adgangspunkte
konfigureret. Se ”Forb
har brug for hjælp.

Deling af direkte
1 Når et taleopkald er a

Del video > Direkte v
Hvis du vil dele et vide
Del video > Optaget 
videoklip, der er gemt
på hukommelseskorte
Du kan få vist klippet 
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en delte video gemmes i mappen 
ri.

ogrammer, mens du deler 
en person, stoppes delingen 
vende tilbage til visningen til 
tte med delingen, skal du 

 den aktive standbytilstand. 
d” på side 55.

itation
g en delingsinvitation, vises der 
e med afsenderens navn eller 
en ikke er indstillet til Lydløs, 
ager en invitation.

ig en delingsinvitation, og du ikke 
ærkets dækningsområde, kan du 
taget en invitation.

itation, kan du vælge mellem 

re delingssessionen.

itationen. Afsenderen modtager 
 afvist invitationen. Du kan også 
ten for at afvise delingssessionen 
.
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2 Hvis du deler direkte video, sendes invitationen 
til den SIP-adresse, du har tilføjet på modtagerens 
kontaktkort. 
Hvis du deler et videoklip, skal du vælge Valg > Inviter. 
Du er muligvis nødt til at konvertere videoklippet til 
et passende format, før du kan dele det med andre. 
Meddelelsen Klippet skal konverteres, for at det 
kan deles. Fortsæt? vises. Vælg OK.
Hvis modtagerens kontaktoplysninger er gemt 
i Kontakter, og modtageren har flere SIP-adresser 
eller telefonnumre inkl. landekoden, skal du vælge 
den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis 
modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke 
findes i Kontakter, skal du indtaste modtagerens 
SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode 
og vælge OK for at sende invitationen.

3 Deling begynder automatisk, når modtageren 
accepterer invitationen.

4 Vælg Pause for at stoppe delingssessionen midlertidigt. 
Vælg Fortsæt for at genoptage deling. Hvis du vil spole 
videoklippet frem eller tilbage, skal trykke på  
eller . Tryk på Afspil for at afspille videoklippet igen.

5 Vælg Stop for at stoppe delingssessionen. Tryk på  
for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes 
også, hvis det aktive taleopkald afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du 
vælge Gem for at acceptere forespørgslen Vil du gemme 

det delte videoklip?. D
Billeder & video i Galle

Hvis du bruger andre pr
et videoklip med en and
midlertidigt. Hvis du vil 
deling af video og fortsæ
vælge Valg > Fortsæt i
Se ”Aktiv standbytilstan

Accept af en inv
Når en person sender di
en invitationsmeddelels
SIP-adresse. Hvis enhed
ringer den, når du modt

Hvis en person sender d
er inden for UMTS-netv
ikke vide, at du har mod

Når du modtager en inv
følgende:

Acceptér – for at aktive

Afvis – for at afvise inv
en besked om, at du har
trykke på afslutningstas
og afbryde taleopkaldet
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fvisning 

opkald, vises . 

e videoopkaldet. Spørgsmålet 
ideobillede til den, der 
 for at starte afsendelsen 
.

eoopkaldet, aktiveres 
 du kan kun høre lyden fra den, 
 grå skærm i stedet for 

erstatte den grå skærm med et 
ed enhedens kamera, kan du få 
lede i videoopkald på side 117.

e videoopkaldet.

 under et igangværende opkald, 
ke på i Værktøjer > Indstil. > 
e på (netværkstjeneste).

e det ventende opkald. 
i venteposition.

o opkald ved at vælge Skift. 
at forbinde et indgående opkald 
ition med et aktivt opkald og 
Når du modtager et videoklip, kan du slå klippets lyd fra 
ved at vælge Lyd fra.

Vælg Stop for at stoppe delingen af video. Deling af video 
afsluttes også, hvis det aktive taleopkald afsluttes.

Besvarelse eller afvisning 
af et opkald
Tryk på  for at besvare opkaldet. Hvis Svar, når 
klappen åbnes er indstillet til Ja under indstillingerne, 
skal du åbne klappen.

Ved et indgående opkald skal du vælge Lydløs for at slå 
ringetonen fra.

Tryk på , hvis du ikke vil besvare opkaldet. Hvis du 
har aktiveret funktionen Omstilling > Ved optaget for 
at omstille opkald, omstilles et indgående opkald også, 
hvis du afviser det. Se ”Omstilling” på side 118.

Når du vælger Lydløs for at afbryde ringetonen for det 
indgående opkald, kan du uden at afvise opkaldet sende 
en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og 
forklare, hvorfor du ikke besvarer opkaldet. Vælg Valg > 
Send SMS-besked. Du finder oplysninger om, hvordan 
du vælger denne indstilling, og hvordan du skriver en 
standard-SMS-besked, under ”Opkald” på side 117.

Besvarelse eller a
af videoopkald
Når du modtager et video

Tryk på  for at besvar
Tillad, at der sendes et v
ringer op? vises. Vælg Ja
af det direkte videobillede

Hvis du ikke aktiverer vid
videoafsendelsen ikke, og
der ringer op. Der vises en
videobilledet. Hvis du vil 
stillbillede, der er taget m
hjælp under ”Opkald”, Bil

Tryk på  for at afslutt

Banke på
Du kan besvare et opkald
hvis du har aktiveret Ban
Telefon > Opkald > Bank

Tryk på  for at besvar
Det første opkald sættes 

Du kan skifte mellem de t
Vælg Valg > Overfør for 
eller et opkald i ventepos



9

ere for opkaldsvarighed, skal du 
stællere. Hvis du vil gøre det, skal 
”Telefon og SIM-kort” på side 113.

en mængde data, der sendes og 
ataforbindelser, skal du trykke 
øjer > Log > Pakkedata. Du kan 
le for dine pakkedataforbindelser 
te og modtagne data.

alle 
hændelser

 Log:

unikationshændelser

 de taleopkald, SMS-beskeder eller 
istreres af enheden, skal du trykke 

er > Log og derefter trykke på  
le log.

 SMS-beskeder, der er sendt 
og pakkedataforbindelser vises 
nikationshændelse. Forbindelser 
O
pk
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d
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fjerne dig selv fra opkaldene. Tryk på  for at afslutte 
det aktive opkald. Vælg Valg > Afslut alle opkald for at 
afslutte begge opkald.

Log 
Hvis du vil se telefonnumrene på ubesvarede, indgående 
og udgående taleopkald, skal du trykke på  og vælge 
Værktøjer > Log > Seneste opkald. Enheden registrerer 
kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket 
understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og 
inden for netværkstjenestens område.

Hvis du vil rydde alle lister over seneste opkald, skal 
du vælge Valg > Slet seneste opkald i hovedvisningen 
i Seneste opkald. Hvis du vil rydde en af opkaldslisterne, 
skal du åbne den liste, du vil rydde, og vælge Valg > Ryd 
liste. Hvis du vil slette enkelte hændelser, skal du åbne en 
opkaldsliste, rulle til hændelsen og trykke på .

Opkaldsvarighed 
Hvis du vil se den omtrentlige varighed af indgående 
og udgående opkald, skal du trykke på  og vælge 
Værktøjer > Log > Opkaldsvarigh..

 Bemærk! Din tjenesteudbyders egentlige 
fakturering af samtaletid kan variere afhængigt af 
netværksfunktioner, afrunding ved afregning osv.

Hvis du vil nulstille tæll
vælge Valg > Nulstil tid
du bruge låsekoden. Se 

Pakkedata
Hvis du vil kontrollere d
modtages under pakked
på  og vælge Værkt
for eksempel skulle beta
ud fra mængden af send

Overvågning af 
kommunikations
Der er følgende ikoner i

 Indgående
 Udgående
 Ubesvarede komm

Hvis du vil overvåge alle
dataforbindelser, der reg
på , vælge Værktøj
for at åbne den generel

Underhændelser, såsom
til mere end én person, 
i loggen som én kommu
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rktøjer > Forbind. > TOT.

stjeneste) er en IP-taletjeneste, 
GSM-/GPRS-netværk i realtid. 
 for direkte talekommunikation 
rug tryk og tal til at tale med en 
ppe personer. 

tal, skal du angive tryk og 
yk og tal-indstillingerne. 
stillingerne i en særlig 
steudbyder, der tilbyder 
kan også bruge programmet 
tion, hvis det understøttes af 

kation taler én person, mens 
dbyggede højttaler. Talerne kan 
en. Fordi kun ét gruppemedlem 
t begrænset, hvor længe der 
 maksimale varighed er normalt 
Yderligere oplysninger om 
 i dit netværk får du hos 

 enheden tæt på øret, 
, da lydstyrken kan være 
til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller 
internetsider vises som pakkedataforbindelser.

Hvis du vil tilføje et ukendt telefonnummer fra Log til 
dine kontakter, skal du vælge Valg > Gem i Kontakter.

Hvis du vil filtrere loggen, skal du vælge Valg > Filtrer 
og vælge et filter.

Hvis du vil slette loggens indhold, lister i Seneste opkald 
og leveringsrapporter i Beskeder permanent, skal du vælge 
Valg > Ryd log. Vælg Ja for at bekræfte. Hvis du vil slette 
en enkelt hændelse fra loggen, skal du trykke på .

Hvis du vil angive varigheden for loggen, skal du vælge 
Valg > Indstillinger > Varighed for log. Hvis du vælger 
Ingen log, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste 
opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes 
permanent.

 Tip! I oplysningsvisningen kan du kopiere et 
telefonnummer til udklipsholderen og f.eks. indsætte 
det i en SMS-besked. Vælg Valg > Kopiér nummer.

Hvis du fra pakkedatatælleren vil se, hvor mange 
data der overføres, og hvor lang tid en bestemt 
pakkedataforbindelse varer, skal du rulle til en indgående 
eller udgående hændelse, der er angivet med Pakke, 
og vælge Valg > Vis detaljer.

Tryk og tal 
Tryk på , og vælg Væ

Tryk og tal (TOT) (netværk
der implementeres via et 
Tryk og tal giver mulighed
med et enkelt tastetryk. B
enkelt person eller en gru

Før du kan bruge tryk og 
tal-adgangspunktet og tr
Du modtager muligvis ind
SMS-besked fra den tjene
tryk og tal-tjenesten. Du 
Indstil.guide til konfigura
din tjenesteudbyder.

Ved tryk og tal-kommuni
de andre lytter via den in
skiftes til at svare hinand
kan tale ad gangen, er de
kan tales ad gangen. Den
indstillet til 30 sekunder. 
varigheden for en taletur
tjenesteudbyderen.

 Advarsel! Hold ikke
når højttaleren bruges
særdeles høj.
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Telefonopkald har altid forrang frem for tryk og 
tal-aktiviteter.

Du kan få yderligere oplysninger om tryk og tal 
i vejledningen til enheden på www.nseries.com/support 
eller dit lokale Nokia-websted.



Ko
nt

ak
te

r 
(t

el
ef

on
bo

g)

99

er i kontaktens navn i søgefeltet. 
kontakter, der starter med de 

e og redigere kontaktkort, kan 
met Nokia Contacts Editor, 

ries PC Suite. 

iniaturebillede til et kontaktkort, 
t og vælge Valg > Rediger > 
iniaturebilledet vises, når 

emmekode, der er knyttet til 
 et kontaktkort og vælge Valg > 
temmestyret opkald” på side 90.

oplysninger, skal du vælge 
vælge Valg > Send visitkort > 
Via Bluetooth. Se ”Beskeder” 
 af data via en 
 side 66.

akt til en gruppe, skal du vælge 
(vises kun, hvis du har oprettet 
 af kontaktgrupper” på side 101.
Kontakter (telefonbog) 
Tryk på , og vælg Kontakter. I Kontakter kan du 
gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine 
kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-
adresser. Du kan tilføje en personlig ringetone eller et 
miniaturebillede til et kontaktkort. Du kan også oprette 
kontaktgrupper, som giver dig mulighed for at sende 
SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere på én gang. 
Du kan tilføje modtagne kontaktoplysninger (visitkort) 
til kontakter. Se ”Data og indstillinger” på side 79. 
Kontaktoplysninger kan kun sendes til eller modtages 
fra kompatible enheder.

Hvis du vil se den samlede mængde kontakter og grupper 
samt den tilgængelige hukommelse, skal du vælge 
Valg > Kontaktoplysninger i Kontakter.

Lagring og redigering 
af navne og numre
1 Vælg Valg > Ny kontakt.
2 Udfyld de relevante felter, og vælg Udført.

Hvis du vil redigere kontaktkort i Kontakter, skal du 
rulle til det kontaktkort, du vil redigere, og vælge Valg > 
Rediger. Du kan også søge efter den ønskede kontakt ved 

at skrive de første bogstav
Der vises en liste over de 
pågældende bogstaver.

 Tip! Hvis du vil tilføj
du også bruge program
der findes i Nokia Nse

Hvis du vil vedhæfte et m
skal du åbne kontaktkorte
Valg > Tilføj miniature. M
kontakten ringer.

Hvis du vil lytte til den st
en kontakt, skal du vælge
Afspil stemmekode. Se ”S

Hvis du vil sende kontakt
det kort, du vil sende, og 
Via SMS, Via MMS eller 
på side 76 og ”Afsendelse
Bluetooth-forbindelse” på

Hvis du vil tilføje en kont
Valg > Tilføj til gruppe: 
en gruppe). Se ”Oprettelse
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ontakter
e og numre fra et SIM-kort til 
 på  og vælge Kontakter > 
> SIM-bibliotek, vælge de navne, 
 Valg > Kopiér til Kontakter.

akter til dit SIM-kort, skal du 
 de navne, du vil kopiere, og 
 SIM-bibli. eller Valg > Kopiér > 
kontaktkortfelter, der understøttes 

nisere dine kontakter med 
d Nokia Nseries PC Suite. 

g andre SIM-tjenester
af SIM-kortet for at få 
m adgangen til og brugen af 
an være tjenesteudbyderen eller 

ntakter > Valg > 
bibliotek for at se de navne og 
M-kortet. I SIM-biblioteket kan du 
iere numrene til Kontakter, og du 

en over begrænsede numre, skal 
ontakter > Med begrænsede nr.. 
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Hvis du vil kontrollere, hvilke grupper en kontakt tilhører, 
skal du vælge kontakten og vælge Valg > Hører 
til grupper.

Hvis du vil slette et kontaktkort i Kontakter, skal du vælge 
et kort og trykke på . Hvis du vil slette flere kontaktkort 
ad gangen, skal du trykke på  og  for at markere 
kontakterne og derefter trykke på  for at slette dem.

Standardnumre og -adresser
Du kan tildele standardnumre eller -adresser til et 
kontaktkort. Hvis en kontakt har mange numre eller 
adresser, kan du på denne måde let ringe til eller sende 
en besked til kontakten på et af numrene eller en af 
adresserne. Standardnummeret bruges også 
i stemmestyrede opkald.
1 Vælg en kontakt i Kontakter.
2 Vælg Valg > Standard.
3 Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller 

en adresse til, og vælg Tildel.
4 Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive 

som standard.

Standardnummeret eller -adressen understreges på 
kontaktkortet.

Kopiering af k
Hvis du vil kopiere navn
enheden, skal du trykke
Valg > SIM-kontakter
du vil kopiere, og vælge

Hvis du vil kopiere kont
under Kontakter vælge
vælge Valg > Kopiér til
Til SIM-bibliotek. Kun 
af SIM-kortet, kopieres.

 Tip! Du kan synkro
en kompatibel pc me

SIM-bibliotek o
Kontakt din forhandler 
yderligere oplysninger o
SIM-korttjenester. Det k
en anden forhandler.

Tryk på , og vælg Ko
SIM-kontakter > SIM-
numre, der er gemt på SI
tilføje, redigere eller kop
kan foretage opkald.

Hvis du vil have vist list
du vælge Valg > SIM-k



Ko
nt

ak
te

r 
(t

el
ef

on
bo

g)

101

e et kontaktkort, eller gå til 
en kontaktgruppe.
e. Der åbnes en liste med 

 vil bruge til den enkelte kontakt 
e. Du kan også bruge et videoklip 

edlem af gruppen ringer til dig, 
te ringetone (hvis nummeret på 
des med opkaldet, og din enhed 

ved at vælge Standardtone på 

ontaktgrupper
er for at åbne gruppelisten.
e. 

en, eller brug standardnavnet, 

g Valg > Tilføj medlemmer.
tryk på  for at markere den. 
 medlemmer ad gangen, skal 
dling for alle de kontakter, 

kontakterne til gruppen.
Denne indstilling vises kun, hvis den understøttes af 
SIM-kortet.

Hvis du vil begrænse udgående opkald fra enheden til 
udvalgte telefonnumre, skal du vælge Valg > Slå begræns. 
nr. til. Du skal bruge PIN2-koden til at aktivere og 
deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakterne 
med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen, 
hvis du ikke har koden. Hvis du vil tilføje nye numre på 
listen over begrænsede numre, skal du vælge Valg > 
Ny SIM-kontakt. Du skal bruge PIN2-koden til disse 
funktioner.

Når du bruger Begrænsede numre, kan du ikke oprette 
pakkedataforbindelser, undtagen når du sender SMS-
beskeder via en pakkedataforbindelse. I dette tilfælde 
skal nummeret på beskedcentralen og modtagerens 
telefonnummer være med på listen over 
begrænsede numre.

Når begrænsede numre er aktiveret, er det muligt at ringe 
til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens 
hukommelse.

Tilføjelse af ringetoner 
til kontakter
Gør følgende, hvis du vil angive en ringetone 
til et kontaktkort eller en kontaktgruppe:

1 Tryk på  for at åbn
gruppelisten, og vælg 

2 Vælg Valg > Ringeton
ringetoner.

3 Vælg den ringetone, du
eller den valgte grupp
som ringetone.

Når en kontakt eller et m
afspiller enheden den valg
den person, der ringer, sen
genkender det).

Du kan fjerne ringetonen 
listen over ringetoner.

Oprettelse af k
1 Tryk på  i Kontakt
2 Vælg Valg > Ny grupp
3 Skriv navnet på grupp

og vælg OK. 
4 Vælg gruppen, og væl
5 Rul til en kontakt, og 

Hvis du vil tilføje flere
du gentage denne han
du vil tilføje.

6 Vælg OK for at tilføje 
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Hvis du vil omdøbe en gruppe, skal du vælge Valg > 
Omdøb, indtaste det nye navn og vælge OK.

Fjernelse af medlemmer fra en gruppe
1 Vælg den gruppe, du vil ændre, på gruppelisten.
2 Rul til kontakten, og vælg Valg > Fjern fra gruppe.
3 Vælg Ja for at fjerne kontakten fra gruppen.
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inger
ninger på www.adobe.com.

l eller forslag til eller 
et med andre, kan du besøge 

eader for Symbian OS på 
/support/forums/main.html.

 én enhed til en anden ved 
e Programmer > Kontor > 

n i Konvert. er begrænset, 
rundingsfejl.
 i feltet Type.
du vil konvertere fra, i det 
d. Rul til det næste felt af typen 

nhed, du vil konvertere til.
f typen Antal, og angiv den 
e. Det andet felt af typen 
tisk, så det viser den 
Kontor
Regnemaskine 
Tryk på , og vælg Programmer > Regnema..

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

Adobe Reader 
Med Adobe Reader kan du få vist PDF-dokumenter på 
enhedens skærm.

Dette program er optimeret til PDF-dokumentindhold på 
håndholdte computere og andre mobilenheder, og det 
indeholder et begrænset antal funktioner sammenlignet 
med pc-versionerne.

Hvis du vil åbne dokumenter, skal du trykke på  og 
vælge Programmer > Kontor > Adobe PDF. De senest 
anvendte filer vises i filvisningen. Hvis du vil åbne et 
dokument, skal du rulle til det og trykke på .

Brug Filstyring til at gennemse og åbne dokumenter, 
der er gemt i enhedens hukommelse og på et kompatibelt 
hukommelseskort (hvis der er indsat ét).

Yderligere oplysn
Du kan få yderligere oplys

Hvis du vil dele spørgsmå
oplysninger om programm
brugerforummet Adobe R
adressen http://adobe.com

Konvertering 
Du kan konvertere mål fra
at trykke på  og vælg
Konvert..

Bemærk, at nøjagtighede
og der kan forekomme af
1 Vælg det ønskede mål
2 Vælg den enhed, som 

første af felterne Enhe
Enhed, og vælg den e

3 Rul til det første felt a
værdi, du vil konverter
Antal ændres automa
konverterede værdi.
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med din enhed, skal du bruge 
tatur. Tastaturet gør det muligt 
ehagelig måde med et komplet 
. SMS-beskeder, e-mails og 

 enheden.

 Værktøjer > Forbind. > 

ter tastatur for at starte en 
oth-enheder.
sten, og tryk på  for at oprette 

ng mellem tastaturet og enheden 
 og enheden) ved at indtaste en 
 (1 til 9 cifre) på enheden og 
 adgangskode på tastaturet.
 adgangskoden, er du muligvis 
ten Fn ned først.
m at angive et tastaturlayout, 
 en liste på enheden.

turet vises, ændres statussen til 
, og den grønne indikator på 
ngsomt. Herefter er tastaturet 

g og vedligeholdelse af tastaturet 
ningen til tastaturet.
Ko
nt

or

4

Angivelse af basisvaluta og 
valutakurser
Vælg Type > Valuta > Valg > Valutakurser. Før du kan 
konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og indtaste 
valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1.

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

Noter 
Du kan skrive noter i .txt-format ved at trykke på  
og vælge Programmer > Kontor > Noter.

Optager 
Du kan optage diktater ved at trykke på  og vælge 
Programmer > Multimedia > Optager. Hvis du vil 
optage en telefonsamtale, skal du åbne Optager under 
et taleopkald. Begge parter hører hvert femte sekund en 
tone under optagelsen.

Trådløst tastatur 
Hvis du vil konfigurere et trådløst tastatur, der 
understøtter profilen Bluetooth Human Interface Devices 

(HID), til brug sammen 
programmet Trådlø. tas
at indtaste tekst på en b
QWERTY-layout til f.eks
kalenderposter.
1 Aktivér Bluetooth på
2 Tænd tastaturet.
3 Tryk på , og vælg

Trådlø. tastatur. 
4 Vælg Valg > Søg ef

søgning efter Blueto
5 Vælg tastaturet på li

forbindelse.
6 Du opretter en bindi

(forbinder tastaturet
valgfri adgangskode
indtaste den samme
Når du skal indtaste
nødt til at trykke tas

7 Hvis du bliver bedt o
skal du vælge det på

8 Når navnet på tasta
Tastatur forbundet
tastaturet blinker la
klar til brug.

Oplysninger om betjenin
finder du i brugervejled
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grammer og software
m,  angiver et Java-program, 
et ikke er fuldt installeret, 
mmet er installeret på 

 anvend kun programmer og 
lidelige kilder, f.eks. programmer 
ian Signed eller programmer, 
ava Verified™.

 være opmærksom på følgende:
typen, versionsnummeret 
producenten af programmet, 
Vis detaljer.
plysninger om programmets 
al du vælge Vis detaljer 
tifikatstyring” på side 115.
fil, der indeholder en opdatering 
ksisterende program, kan du 
inale program, hvis du har 

ionsfil eller en komplet 
programpakke, du har fjernet. 
et originale program, skal du 

 derefter installere programmet 
Værktøjer
Programstyring 
Tryk på , og vælg Programmer > Pgr.styring. Du kan 
installere to typer programmer og software på enheden:
• J2ME™-programmer, der er baseret på Java™-teknologi 

med filtyperne .jad eller .jar ( ). 
• Andre programmer og anden software, der passer til 

operativsystemet Symbian ( ). Installationsfilerne 
har filtypen .sis eller .sisx. Installer kun programmer 
og software, der er udviklet til din Nokia N76. 
Softwareleverandører henviser ofte til produktets 
officielle modelnummer: Nokia N76-1.

Installationsfilerne kan overføres til enheden fra en 
kompatibel computer, hentes fra det mobile internet eller 
sendes til dig i en MMS-besked, som en vedhæftet fil 
i en e-mail eller via Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge 
Nokia Application Installer i Nokia Nseries PC Suite til at 
installere et program på enheden. Hvis du bruger Windows 
Stifinder fra Microsoft til overførsel af en fil, skal du 
gemme filen på et kompatibelt hukommelseskort 
(lokal disk).

Installation af pro
 angiver et .sis-progra
 angiver, at programm

og  angiver, at progra
hukommelseskortet.

 Vigtigt! Installer og
anden software fra på
med certifikatet Symb
der er godkendt som J

Før installationen skal du
• Hvis du vil se program

og forhandleren eller 
skal du vælge Valg > 
Hvis du vil have vist o
sikkerhedscertifikat, sk
i Certifikater. Se ”Cer

• Hvis du installerer en 
eller reparation af et e
kun gendanne det orig
den originale installat
sikkerhedskopi af den 
Hvis du vil gendanne d
fjerne programmet og
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rammet, installeres det i mappen 

grampakker der er installeret 
t tidspunkt, skal du vælge 

 understøtter kun ét 
is der er mere end ét program med 
kan det påvirke enhedens ydeevne 
den til at holde op med at fungere.

ammer på et kompatibelt 
iver installationsfilerne (.sis) 
. Filerne kan bruge store mængder 
re dig i at gemme andre filer. 
kkelig mængde hukommelse kan 
PC Suite til at sikkerhedskopiere 
ompatibel pc og derefter bruge 

stallationsfilerne fra enhedens 
ing” på side 21. Hvis .sis-filen er 
sked, skal du slette beskeden fra 

rammer og software
, og vælg Valg > Fjern. 
.

, kan den kun installeres igen, 
ige programpakke eller en komplet 
Væ
rk

tø
je

r
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igen fra den originale installationsfil eller 
sikkerhedskopien.

• En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-
programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis 
bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et 
adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at 
vælge et. Når du henter .jar-filen, skal du muligvis 
angive et brugernavn og en adgangskode for at 
få adgang til serveren. Du kan få brugernavn og 
adgangskode af leverandøren eller producenten 
af programmet.

1 Tryk på , og vælg Programmer > Pgr.styring 
for at finde en installationsfil. Du kan også søge 
i enhedshukommelsen eller på hukommelseskortet 
(hvis der er indsat et hukommelseskort) i Filstyring 
eller åbne en besked i Beskeder > Indbakke, 
der indeholder en installationsfil.

2 Vælg Valg > Installer i Pgr.styring. I andre 
programmer skal du rulle til installationsfilen 
og trykke på  for at begynde installationen.
Under installationen vises der oplysninger om 
installationens forløb. Hvis du installerer et program 
uden en digital signatur eller certificering, vises der 
en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er 
sikker på programkilden og -indholdet.

Du starter et installeret program ved at rulle til det 
i menuen og trykke på . Hvis der ikke er angivet en 

standardmappe for prog
Programmer.

Hvis du vil se, hvilke pro
eller fjernet og på hvilke
Valg > Vis log.

 Vigtigt! Enheden
antivirusprogram. Hv
antivirusfunktioner, 
og betjening eller få 

Når du installerer progr
hukommelseskort, forbl
i enhedens hukommelse
hukommelse og forhind
For at bevare en tilstræ
du bruge Nokia Nseries 
installationsfiler på en k
filstyring til at fjerne in
hukommelse. Se ”Filstyr
en vedhæftet fil i en be
beskedindbakken.

Fjernelse af prog
Rul til en programpakke
Vælg Ja for at bekræfte

Hvis du fjerner software
hvis du har den oprindel



Væ
rk

tø
je

r

107

ale rettigheder 
e forskellig teknologi til styring 
M) for at beskytte deres 
runder ophavsrettigheder. 
e typer DRM-software til at få 
t indhold. Med denne enhed kan 
er er beskyttet med WMDRM 10, 
RM 2.0. Hvis en bestemt type 
tter indholdet, kan ejerne af 
ådan DRM-softwares evne til 
beskyttet indhold tilbagekaldt. 

forhindre, at DRM-beskyttet 
es på enheden, fornys. 
RM-software påvirker ikke 

beskyttet med andre DRM-typer, 
ikke er DRM-beskyttet.

r en tilhørende aktiveringsnøgle, 
eder til at bruge indholdet.

RM-beskyttet indhold, skal du 
rhedskopiering i Nokia Nseries 
opiere såvel aktiveringsnøgler 
rselsmetoder overfører muligvis 

 der skal gendannes med 
ætte med at bruge OMA DRM-
edens hukommelse er 
sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. 
Hvis du fjerner en programpakke, vil du muligvis ikke 
længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med 
dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den 
programpakke, du har fjernet, vil den anden programpakke 
muligvis ikke fungere. Yderligere oplysninger finder du 
i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger
Vælg Valg > Indstillinger, og vælg mellem følgende 
muligheder:

Softwareinstallation – vælg, om Symbian-software 
uden godkendte digitale signaturer må installeres.

Certif.kontrol online – vælg denne indstilling for at 
kontrollere onlinecertifikaterne før installationen af 
et program.

Standardwebadresse – angiv den standardadresse, 
der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve, at der sendes en 
SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til et 
bestemt adgangspunkt, hvis du vil hente ekstra data 
eller komponenter. I hovedvisningen i Pgr.styring skal 
du rulle til et program og vælge Valg > Åbn for at ændre 
indstillinger, der er relaterede til det pågældende program.

Styring af digit
Ejere af indhold kan brug
af digitale rettigheder (DR
immaterialrettigheder, he
Enheden bruger forskellig
adgang til DRM-beskytte
du få adgang til indhold, d
OMA DRM 1.0 og OMA D
DRM-software ikke besky
indholdet bede om at få s
at få adgang til nyt DRM-
Tilbagekaldelse kan også 
indhold, der allerede find
Tilbagekaldelse af sådan D
brugen af indhold, der er 
eller brug af indhold, der 

DRM-beskyttet indhold ha
der definerer dine rettigh

Hvis enheden har OMA D
bruge funktionen til sikke
PC Suite til at sikkerhedsk
som indhold. Andre overfø
ikke de aktiveringsnøgler,
indholdet, så du kan forts
beskyttet indhold, når enh
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ugstid eller udvide brugsperioden 
vælge en ugyldig aktiveringsnøgle 
le. Aktiveringsnøgler kan ikke 
lse af internettjenestebeskeder 

nettjenestebeskeder” på side 80.

 oplysninger, som f.eks. 
ligheder for at sende filen, 
eringsnøgle og trykke på .

andoer 
mmandoer til at styre 

ysninger om de avancerede 
er understøttes af enheden, 
estyret opkald” på side 90.

cerede stemmekommandoer 
r eller profiler, skal du åbne 
m. og den tilhørende mappe 
 vælg Værktøjer > Funktioner > 
. Enheden opretter stemmekoder til 
erne. Hvis du vil bruge avancerede 
al du i standbytilstand trykke på 
s du siger en stemmekommando. 

r navnet på det program eller den 
. Hvis du vil bruge avancerede 
ens klappen er lukket, skal du 
stasten og holde den nede.
Væ
rk
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formateret. Du er muligvis også nødt til at gendanne 
aktiveringsnøglerne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis enheden har WMDRM-beskyttet indhold, går 
både aktiveringsnøgler og indhold tabt, hvis enhedens 
hukommelse formateres. Du kan risikere at miste 
aktiveringsnøglerne og indholdet, hvis filerne på enheden 
beskadiges. Hvis du mister aktiveringsnøglerne eller 
indholdet, kan det begrænse din mulighed for at bruge 
samme det indhold på enheden igen. Kontakt din 
tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle aktiveringsnøgler kan være tilknyttet til et bestemt 
SIM-kort, og du kan derfor kun få adgang til det beskyttede 
indhold ved at indsætte SIM-kortet i enheden.

Hvis du vil se aktiveringsnøglerne for de digitale 
rettigheder, der er gemt på enheden, skal du trykke på , 
vælge Programmer > Multimedia > Akti.nøgler og vælge 
mellem følgende:

Gyldige nøgler – se nøgler, der er tilknyttet en eller flere 
mediefiler, og nøgler, hvis gyldighedsperiode endnu ikke 
er begyndt.

Ugyldige nøgler – se de nøgler, der ikke er gyldige. 
Tidsperioden for brug af mediefilen er udløbet, eller også er 
der en beskyttet mediefil på enheden, men ingen tilknyttet 
aktiveringsnøgle.

Ikke i brug – se de nøgler på enheden, der ikke har 
mediefiler tilknyttet.

Hvis du vil købe mere br
for en mediefil, skal du 
og Valg > Hent ny nøg
opdateres, hvis modtage
er deaktiveret. Se ”Inter

Hvis du vil se yderligere
gyldighedsstatus og mu
skal du rulle til en aktiv

Stemmekomm
Du kan bruge stemmeko
enheden. Yderligere opl
stemmekommandoer, d
finder du under ”Stemm

Hvis du vil aktivere avan
for at starte programme
programmet Stem.kom
Profiler. Tryk på , og
Stem.komm. > Profiler
programmerne og profil
stemmekommandoer, sk
og holde  nede, men
Stemmekommandoen e
profil, der vises på listen
stemmekommandoer, m
trykke på videresendelse
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jagtigheden kan også blive 
llitpositioner. Tilgængeligheden 

aler kan påvirkes af din position, 
ndringer og vejrforhold. 
 benyttes udendørs til 
ler.

avigationshjælpemiddel. Det bør 
ositionsmålinger, og du bør 

afhængig af positionsdata fra 
else med positionsbestemmelse 

et nøjagtighed, og der kan 
l. Nøjagtigheden kan også 
es tilgængelighed og kvalitet.

emme og få vist 
r bestemte steder ved 
PS-data kan du få adgang 
udvalgt destination, 
in aktuelle position og 
s. den omtrentlige afstand 

ilbagelagte turs omtrentlige 

 er muligvis netværksbaserede 
de kan kræve, at du bruger en 
r.
Hvis du vil tilføje flere programmer til listen, skal du 
vælge Valg > Nyt program. Hvis du vil tilføje endnu 
en stemmekommando, der kan bruges til at starte 
programmet, skal du vælge Valg > Rediger kommando 
og indtaste en ny stemmekommando som tekst. 
Undgå meget korte navne, forkortelser og akronymer.

Hvis du vil høre den syntetiserede stemmekode, skal du 
vælge Valg > Afspil.

Hvis du vil ændre indstillinger for stemmekommandoer, 
skal du vælge Valg > Indstillinger. Hvis du vil deaktivere 
den synthesizer, der afspiller genkendte stemmekoder 
og -kommandoer på det valgte enhedssprog, skal 
du vælge Syntese > Fra. Hvis du vil nulstille 
stemmegenkendelsestræningen, f.eks. når enheden har 
fået ny hovedbruger, skal du vælge Fjern taletilpasning.

Positionering
Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > GPS-data 
eller Lokaliteter.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske 
regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og 
vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan 
blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget 
af den amerikanske regering og er underkastet ændringer 
i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile 
GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal 

Radionavigation Plan). Nø
påvirket af ugunstige sate
og kvaliteten af GPS-sign
bygninger, naturlige forhi
GPS-modtageren bør kun
modtagelse af GPS-signa

GPS bør kun bruges som n
ikke benyttes til præcise p
aldrig udelukkende være 
GPS-modtageren i forbind
eller navigation.

Triptælleren har begræns
forekomme afrundingsfej
påvirkes af GPS-signalern

Med Lokaliteter kan du g
positionsoplysningerne fo
hjælp af enheden. Med G
til rutevejledninger til en 
positionsoplysninger om d
oplysninger om turen, f.ek
til destinationen og den t
varighed.

Lokaliteter og GPS-data
(netværkstjenester), eller 
kompatibel GPS-modtage
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Du kan få yderligere oplysninger om Lokaliteter 
og GPS-data i vejledningerne til enheden på 
www.nseries.com/support eller dit lokale Nokia-websted.
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e Værktøjer > Indstil. > 

 for at ændre tonerne 
n aktuelt aktive profil.

 programmet. Se ”Ændring af 
ide 53.

 åbne indstillingerne for 
kommandoer” på side 108.

ller  for at justere skærmens 

ørrelsen på teksten og ikonerne 

lg det tidsrum, der skal forløbe, 
eres.

startsteksten eller -logoet vises 
r enheden. Vælg Standard, hvis 
det, vælg Tekst, hvis du vil skrive 
ælg Billede, hvis du vil vælge et 
Indstillinger 
Du kan ændre indstillinger ved at trykke på  og 
vælge Værktøjer > Indstil.. Rul til Generelt, Telefon, 
Forbindelse eller Programmer, og tryk på . Rul til 
den indstilling eller indstillingsgruppe, du vil ændre, 
og tryk på .

Visse indstillinger kan være forudindstillet på enheden af 
din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke ændre dem.

Generelt 
Hvis du vil redigere de generelle indstillinger på enheden 
eller gendanne enhedens oprindelige standardindstillinger, 
skal du trykke på  og vælge Værktøjer > Indstil. > 
Generelt > Tilpasning, Dato og tid, Coverskærm, 
Ekstraudstyr, Sikkerhed, Fabriksindstil. eller 
Positionering.

Du kan finde oplysninger om Dato og tid under ”Ur” 
på side 73

Tilpasning
Hvis du vil redigere de indstillinger, der vedrører skærmen, 
standbytilstand og enhedens generelle funktionalitet, skal 

du trykke på  og vælg
Generelt > Tilpasning.

Toner giver dig mulighed
for kalenderen, uret og de

Temaer bruges til at åbne
enhedens udseende” på s

Stem.komm. bruges til at
programmet. Se ”Stemme

Skærm
Lysstyrke – tryk på  e
lysstyrke.

Skriftstørrelse – juster st
på skærmen.

Aktivér strømsparer – væ
inden strømspareren aktiv

Opstartstekst/-logo – op
kort, hver gang du tænde
du vil bruge standardbille
en velkomstbesked, eller v
billede fra Galleri.
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gerne for Sprog på telefon eller 
t alle programmer på enheden, 
ældende, indtil du ændrer 

drer sproget, påvirkes de tegn og 
ngelige, når du skriver tekst og 
te tekstindtastningsordbog.

telligente tekstindtastning Til 
ingsprogrammer på enheden. 
dtastningsordbog findes ikke til 

, og brug lydstyrketasterne til at 
lysstyrke.

s – vælg Ja, hvis du vil besvare 
t åbne klappen.

m skærmen for at spare på 
fter at strømspareren er aktiveret. 
linker en indikator for at angive, 

ninger om indikatorer og ikoner 
Vigtige ikoner og indikatorer” 
In
ds

til
lin

ge
r

2

Timeout for lys – vælg det tidsrum, der skal forløbe, 
inden hovedskærmens baggrundslys slukkes.

Standbytilstand
Aktiv standby – brug genveje til programmer 
i standbytilstanden. Se ”Aktiv standbytilstand” på side 55.

Genveje > Venstre valgtast og Højre valgtast – tildel 
en genvej til valgtasterne i standbytilstand.

Prog. i aktiv standby – vælg de programgenveje, der skal 
vises i den aktive standbytilstand. Denne indstilling er 
kun tilgængelig, hvis Aktiv standby er slået til.

Du kan også tildele tastaturgenveje til forskellige 
navigeringstastetryk. Genvejene til navigeringstastetryk 
er ikke tilgængelige, hvis den aktive standbytilstand er 
slået til.

Operatørlogo – denne indstilling er kun tilgængelig, hvis 
du har modtaget og gemt et operatørlogo. Vælg Fra, 
hvis logoet ikke skal vises.

Sprog
Sprog på telefon – når du ændrer sproget for 
skærmteksterne på enheden, ændres formatet for 
dato og tid samt de separatorer, der f.eks. bruges ved 
beregninger, også. Automatisk bruges til at vælge sproget 
i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet. 
Når du har ændret sproget for skærmteksterne, genstartes 
enheden.

Når du ændrer indstillin
Skriftsprog, påvirker de
og ændringen vil være g
indstillingerne igen.

Skriftsprog – når du æn
specialtegn, der er tilgæ
anvender den intelligen

Ordforslag – slå den in
eller Fra for alle rediger
Den intelligente tekstin
alle sprog.

Coverskærm
Lysstyrke – luk klappen
justere coverskærmens 

Svar, når klappen åbne
indgående opkald ved a

Dvaletilstand – vælg, o
batteriet skal slukkes, e
Når skærmen slukkes, b
at enheden er tændt.

Ekstraudstyr
Du kan finde flere oplys
for ekstraudstyr under ”
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elefon og SIM-kort, 
kkerhedsmodul.

hvis PIN-kodeanmodningen er 
s, hver gang enheden tændes. 
ligvis ikke, at PIN-

nal Identification Number) 

 Låsekode – du kan ændre 
PIN2-koden. Disse koder må 
. Hvis du glemmer en af disse 

enesteudbyderen. Se ”Ordliste 
å side 114.

oder, der ligner eller anvendes 
orhindre, at du ved et uheld 
ret.

 vælg, om tastaturet skal låses, 
aktiv i et vist tidsrum.

enheden eller låse den op 
 trykke på  og derefter 

for at undgå uautoriseret brug 
 skal forløbe, hvorefter enheden 
nhed kan ikke anvendes, før den 
på side 18. Nogle stik til ekstraudstyr angiver ikke, 
hvilken type ekstraudstyr der er tilsluttet til enheden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af 
ekstraudstyrstypen. Vælg en ekstraudstyrsenhed, 
og vælg mellem følgende:

Standardprofil – vælg den profil, der skal aktiveres, 
hver gang du tilslutter en bestemt kompatibel 
ekstraudstyrsenhed til enheden. Se ”Profiler – indstilling af 
toner” på side 52.

Automatisk svar – vælg denne funktion, hvis du vil 
indstille enheden til automatisk at besvare et indgående 
opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er indstillet til 
Enkelt bip eller Lydløs, kan automatisk svar ikke benyttes.

Lys – angiv, om lyset skal forblive tændt, eller om det skal 
slukkes efter timeoutperioden. Denne indstilling er ikke 
tilgængelig for alt ekstraudstyr.

Hvis du bruger en Teksttelefon eller en Teleslynge, skal du 
aktivere den på din enhed. Du kan aktivere Teksttelefon 
ved at vælge Teksttelefon > Brug teksttelefon > Ja. 
Vælg Teleslynge > Brug teleslynge > Ja for at aktivere 
teleslyngen.

Sikkerhed
Hvis du vil redigere de indstillinger, der vedrører sikkerhed, 
skal du trykke på  og vælge Værktøjer > Indstil. > 

Generelt > Sikkerhed > T
Certifikatstyring eller Si

Telefon og SIM-kort
PIN-kode-anmodning – 
aktiv, skal koden indtaste
Visse SIM-kort tillader mu
kodeanmodningen (Perso
deaktiveres.

PIN-kode, PIN2-kode og
låsekoden, PIN-koden og 
kun bestå af tal fra 0 til 9
koder, skal du kontakte tj
over PIN- og låsekoder” p

Undgå at bruge adgangsk
som alarmnumre, for at f
ringer op til alarmnumme

Tid for tastaturautolås –
når enheden har været in

 Tip! Hvis du vil låse 
manuelt, skal du først
trykke på .

Tid for telefonautolås – 
kan du angive en tid, som
låses automatisk. En låst e



11

tification Number) – denne kode 
od uautoriseret brug. PIN-koden 
 regel med SIM-kortet. Hvis du 
er forkert PIN-kode, spærres 
dtaste PUK-koden, før du kan 

 følger muligvis med USIM-kortet. 
det version af et SIM-kort, og det 
obiltelefoner.

e (4 til 8 cifre) følger med nogle 
t for at få adgang til bestemte 

ikkerhedskode) – denne kode 
t låse enheden for at undgå 
oden er fra fabrikken sat til 
å uautoriseret brug af enheden, 
. Hold den nye kode hemmelig, 

kkert sted. Undlad at opbevare 
eden. Hvis du glemmer koden, 
eudbyderen.

locking key) og PUK2-kode – disse 
dige for at ændre henholdsvis 

er PIN2-kode. Hvis koderne ikke 
skal du kontakte den operatør, 
nheden.
In
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korrekte låsekode er indtastet. Hvis du vil slå tidsrummet 
for automatisk låsning fra, skal du vælge Ingen.

Se ”Ordliste over PIN- og låsekoder” på side 114.

Når enheden er låst, er det muligt at ringe til det officielle 
alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

 Tip! Hvis du vil låse enheden manuelt, skal du trykke 
på . Der åbnes en liste over kommandoer. Vælg 
Lås telefonen.

Lås ved SIM-kortændring – du kan indstille enheden, 
så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt 
SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over 
SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

Lukket brugergruppe – du kan angive en gruppe personer, 
som du kan ringe til, og som kan ringe til dig 
(netværkstjeneste).

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

Bekræft SIM-tjenest. – du kan indstille enheden, 
så der vises bekræftelsesmeddelelser, når du bruger 
en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

Ordliste over PIN- og låsekoder
Hvis du glemmer en af disse koder, skal du kontakte 
tjenesteudbyderen.

PIN-kode (Personal Iden
beskytter SIM-kortet m
(4 til 8 cifre) følger som
tre gange i træk indtast
PIN-koden, og du skal in
bruge SIM-kortet igen.

UPIN-kode – denne kode
Et USIM-kort er en udvi
understøttes af UMTS-m

PIN2-kode – denne kod
SIM-kort og er påkræve
funktioner på enheden.

Låsekode (også kaldet s
(5 cifre) kan bruges til a
uautoriseret brug. Låsek
12345. Hvis du vil undg
skal du ændre låsekoden
og opbevar den på et si
koden sammen med enh
skal du kontakte tjenest

PUK-kode (Personal unb
koder (8 cifre) er nødven
en spærret PIN-kode ell
følger med SIM-kortet, 
hvis SIM-kort sidder i e
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ler ”Certifikatet endnu ikke 
ikatet skulle være gyldigt, skal 
aktuelle dato og det aktuelle 
 er korrekte.

dstillingerne, skal du sikre, at du 
ifikatet, og at certifikatet faktisk 

ljer – kontrol af ægthed

å, at identiteten af en server 
g gyldighedsperioden for et 

kontrolleret.

m, hvis serverens identitet ikke 
 har det rigtige 
heden.

tifikatdetaljer, skal du rulle 
på Valg > Certifikatdetaljer. 
taljer, kontrolleres certifikatets 
de meddelelser vises muligvis:

ifikatet – du har ikke indstillet 
e certifikatet. Se ”Ændring af 
116.

 gyldighedsperioden er udløbet 

igt endnu – gyldighedsperioden 
 det valgte certifikat.
UPUK-kode – denne kode (8 cifre) er påkrævet for at ændre 
en spærret UPIN-kode. Hvis koden ikke følger med 
USIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis 
USIM-kort sidder i enheden.

Certifikatstyring
Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, 
men bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra.

I hovedvisningen i Certifikatstyring kan du se en liste 
over de godkendelsescertifikater, der er gemt på enheden. 
Tryk på  for at se en liste over personlige certifikater, 
hvis den er tilgængelig.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette 
forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en 
anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter 
overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, 
hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former 
for skadelige programmer og vil være sikker på, at de 
programmer, du henter og installerer, er ægte.

 Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker 
risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og 
softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at 
kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen 
af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. 
Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller 
pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. 
Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises 

”Udløbet certifikat” el
gyldigt”, selvom certif
du kontrollere, at den 
klokkeslæt på enheden

Før du ændrer certifikatin
har tillid til ejeren af cert
tilhører den angivne ejer.

Visning af certifikatdeta

Du kan kun være sikker p
er ægte, hvis signaturen o
servercertifikat er blevet 

Du får en meddelelse hero
er ægte, eller hvis du ikke
sikkerhedscertifikat på en

Hvis du vil kontrollere cer
til et certifikat og trykke 
Når du åbner certifikatde
gyldighed, og en af følgen

Der er ikke tillid til cert
noget program til at brug
tillidsindstillinger” på side

Certifikatet er udløbet –
for det valgte certifikat.

Certifikatet er ikke gyld
er endnu ikke begyndt for
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ger
le af indstillingerne til deres 
l du vælge Værktøjer > Indstil. > 
til.. Hvis du vil gøre det, skal du 
lefon og SIM-kort” på side 113. 
stillinger, kan enheden tage 
tændt. Dokumenter og filer 

eringsmetoder for at finde 
tooth GPS for at bruge en 
-modtager med Bluetooth 
r at bruge oplysninger fra 
kstjeneste). Stedsoplysningerne 
le programmer på enheden.

tillingerne for foretagelse og 
al du trykke på  og vælge 
elefon > Opkald, Omstilling, 

værk.
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Certifikatet er beskadiget – certifikatet kan ikke 
anvendes. Kontakt certifikatudstederen.

Ændring af tillidsindstillinger

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

Rul til et godkendelsescertifikat, og tryk på Valg > 
Tillidsindstillinger. Afhængigt af certifikatet vises der en 
liste over programmer, der kan bruge det valgte certifikat. 

Symbian-installation: Ja – certifikatet kan godkende 
oprindelsen af et nyt program til operativsystemet 
Symbian.

Internet: Ja – certifikatet kan godkende servere.

Programinstallation: Ja – certifikatet kan godkende 
oprindelsen af et nyt JavaTM-program.

Tryk på Valg > Rediger tillidsindstil. for at ændre værdien.

Sikkerhedsmodul
Hvis du vil have vist eller redigere et sikkerhedsmodul (hvis 
det er tilgængeligt) i Sikkerhedsmodul, skal du rulle til det 
og derefter trykke på . Du kan få vist flere oplysninger 
om et sikkerhedsmodul ved at rulle til det og trykke på 
Valg > Sikkerhedsdetaljer.

Fabriksindstillin
Hvis du vil nulstille nog
oprindelige værdier, ska
Generelt > Fabriksinds
bruge låsekoden. Se ”Te
Når du har nulstillet ind
længere tid om at blive 
påvirkes ikke.

Positionering
Vælg de brugte Position
enhedens position: Blue
kompatibel ekstern GPS
og Netværksbaseret fo
mobilnetværket (netvær
kan bruges af kompatib

Telefon 
Hvis du vil redigere inds
besvarelse af opkald, sk
Værktøjer > Indstil. > T
Opkaldsspær. eller Net
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 aktivér denne indstilling, hvis 
n af et opkald under opkaldet.

vis varigheden af et opkald 
 opkaldet, skal du vælge Til.

ger Til, kan der ringes op til 
rtigkaldstasterne ( - ), 

tasten nede. Se også ”Hurtigkald 
side 90.

 vælger Til, kan du besvare et 
trykke kortvarigt på en vilkårlig 
  og .

tilling (netværkstjeneste) vises 
rstøtter to abonnentnumre, dvs. 
ken telefonlinje du vil bruge til at 
 SMS-beskeder. Opkald på begge 
 hvilken linje der er valgt. Hvis du 
 har oprettet abonnement på 
an du ikke foretage opkald. 
ises  i standbytilstand.

 mellem telefonlinjerne, skal 
 nede i standbytilstand.

rhindre linjevalg 
u vælge Deaktiver, hvis det 
t. Hvis du vil ændre indstillingen, 
.

Opkald
Send eget opkalds-id – du kan indstille, om dit 
telefonnummer skal vises til (Ja) eller skjules for (Nej) den 
person, som du ringer til. Denne værdi kan være indstillet 
af din tjenesteudbyder, da du oprettede et abonnement 
(Netværksafhæng.) (netværkstjeneste).

Banke på – hvis du har aktiveret tjenesten Banke på 
(netværkstjeneste), får du besked via netværket, når der 
kommer et nyt indgående opkald, mens du har et aktivt 
opkald. Slå indstillingen til (Aktivér) eller fra (Annuller), 
eller kontrollér, om indstillingen er aktiveret 
(Kontrollér status).

Afvis opkald via SMS – vælg Ja, hvis du vil sende en 
SMS-besked til en person, der ringer til dig, med en 
meddelelse om, hvorfor du ikke kunne besvare opkaldet. 
Se ”Besvarelse eller afvisning af et opkald” på side 95.

Beskedtekst – skriv den tekst, der skal sendes i en 
SMS-besked, når du afviser et opkald.

Billede i videoopkald – hvis der ikke sendes video under 
et videoopkald, kan du vælge at få vist et stillbillede 
i stedet for.

Automat. genopkald – hvis du vælger Til, forsøger 
enheden maksimalt 10 gange at få forbindelse til et 
nummer efter et mislykket opkaldsforsøg. Tryk på  
for at stoppe automatisk genopkald.

Vis varighed af opkald –
du vil have vist varighede

Oversigt efter opkald – h
skal vises kortvarigt efter

Hurtigkald – hvis du væl
de numre, der er tildelt hu
ved at trykke på og holde 
til et telefonnummer” på 

Valgfri svartast – hvis du
indgående opkald ved at 
tast, undtagen , ,

Linje i brug – denne inds
kun, hvis SIM-kortet unde
to telefonlinjer. Vælg, hvil
foretage opkald og sende
linjer kan besvares, uanset
vælger Linje 2, og du ikke
denne netværkstjeneste, k
Når du har valgt Linje 2, v

 Tip! Hvis du vil skifte
du trykke på og holde 

Linjeskift – hvis du vil fo
(netværkstjeneste), skal d
understøttes af SIM-korte
skal du bruge PIN2-koden
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t (Kontrollér status). 
r alle opkald, også dataopkald.

erestilling af opkald kan ikke være 

r det muligt at ringe til bestemte 

em GSM- og UMTS-netværk 
rket er markeret med  
-netværket er markeret med .

 kun, hvis denne funktion 
en af trådløse tjenester) – vælg, 
ruge. Hvis du vælger Dobbelt 
eden automatisk GSM- 
overensstemmelse med 
g roamingaftalerne mellem 
enester. Kontakt din 
å yderligere oplysninger.

g Automatisk for at indstille 
r og vælge et af de tilgængelige 
uelt for manuelt at vælge 
er netværk. Hvis forbindelsen til 
ærk afbrydes, afgiver enheden en 
dt om at vælge et netværk igen. 
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Omstilling
Omstilling giver dig mulighed for at omstille 
indgående opkald til din telefonsvarer eller til et andet 
telefonnummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker 
yderligere oplysninger.

Vælg de opkald, du vil omstille, og vælg de ønskede 
omstillingsindstillinger. Hvis du vil omstille taleopkald, 
når dit nummer er optaget, eller når du afviser indgående 
opkald, skal du vælge Ved optaget. Slå indstillingen 
til (Aktivér) eller fra (Annuller), eller kontrollér, om 
indstillingen er aktiveret (Kontrollér status).

Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger 
ad gangen. Når alle opkald omstilles, vises  
i standbytilstand.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være 
aktive på samme tid.

Opkaldsspærring
Opkaldsspær. (netværkstjeneste) giver dig mulighed for 
at begrænse de opkald, du foretager eller modtager 
med enheden. Til denne funktion skal du bruge 
spærringsadgangskoden fra tjenesteudbyderen.

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og slå 
den til (Aktivér) eller fra (Annuller), eller kontrollér, om 

indstillingen er aktivere
Opkaldsspær. gælder fo

Opkaldsspærring og vid
aktive på samme tid.

Når opkald er spærret, e
officielle alarmnumre.

Netværk
Enheden kan skifte mell
automatisk. GSM-netvæ
i standbytilstand. UMTS

Netværkstilstand (vises
understøttes af udbyder
hvilket netværk du vil b
netværk, anvender enh
eller UMTS-netværket i 
netværksparametrene o
udbyderne af trådløse tj
tjenesteudbyder for at f

Valg af operatør – væl
enheden til at søge efte
netværk, eller vælg Man
netværket på en liste ov
det manuelt valgte netv
fejltone, og du bliver be
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og adgangspunkter
kedataforbindelser 
PRS i GSM-netværket. 
GSM- og UMTS-netværk, 
dataforbindelser ad gangen, 
ele en dataforbindelse. 
er dataforbindelserne 

nkt for at oprette en 
ngive forskellige slags 

 til at sende og modtage 

er (IAP) til at sende og modtage 
bindelse til internettet

r, hvilken type adgangspunkt 
e, du vil have adgang til. 
n, hvis du ønsker oplysninger 
dataforbindelsestjenester og 

stillinger for adgangspunkt 
enesteudbyder. Se ”Data og 
ogle eller alle adgangspunkter 
Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit 
trådløse hjemmenetværk.

 Ordliste: En roamingaftale er en aftale mellem to 
eller flere netværkstjenesteudbydere, som sætter 
brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge 
de andre udbyderes tjenester.

Celleinformation – vælg Til for at indstille enheden til at 
angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret 
på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), 
og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

Forbindelse 
Du kan redigere adgangspunkter og andre 
forbindelsesindstillinger ved at trykke på  og vælge 
Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Bluetooth, USB, 
Adgangspunkter, Pakkedata, Dataopkald, 
SIP-indstillinger, Konfig. eller APN-kontrol.

Yderligere oplysninger om USB-indstillinger finder du 
under ”USB” på side 68.

Yderligere oplysninger om Bluetooth-indstillinger finder 
du under ”Indstillinger” på side 65.

Dataforbindelser 
Enheden understøtter pak
(netværkstjeneste) som G
Når du bruger enheden i 
kan der være flere aktive 
og adgangspunkter kan d
I UMTS-netværket forbliv
aktive under taleopkald.

Der kræves et adgangspu
dataforbindelse. Du kan a
adgangspunkter, f.eks.:
• MMS-adgangspunkter

MMS-beskeder
• Internetadgangspunkt

e-mails og oprette for

Spørg din tjenesteudbyde
der kræves til den tjenest
Kontakt tjenesteudbydere
om abonnement på pakke
deres tilgængelighed.

Adgangspunkter
Du modtager muligvis ind
i en SMS-besked fra en tj
indstillinger” på side 79. N
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vnet kan være nødvendigt for at 
lse, og det leveres normalt af 

 hvis du skal indtaste en ny 
 du logger på en server, eller hvis 
dgangskode på enheden, skal du 

 være nødvendigt med en 
tte en dataforbindelse, 

af tjenesteudbyderen.

rmal eller Sikker.

f det adgangspunkt du er ved at 
ve webadressen eller adressen på 

ede indstil. for at ændre følgende 

en internetprotokoltype, du vil 
e andre indstillinger afhænger 

ype.

n til IPv4) – indtast enhedens 

den primære DNS-servers 
S-adresse. Indtast den sekundære 
i Sekundær DNS-adr.. Kontakt 
t få oplyst disse adresser.
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kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og 
du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne 
dem.  angiver et beskyttet adgangspunkt, og  
angiver et adgangspunkt for pakkedata.

Hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt, skal du trykke på 
Valg > Nyt adgangspunkt.

Tryk på Valg > Rediger for at redigere indstillingerne for et 
adgangspunkt. Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Navn på forbindelse – indtast et beskrivende navn til 
forbindelsen.

Databærer – vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det 
kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv 
indstillinger i alle felter, der er markeret med Skal angives 
eller med en rød stjerne. Andre felter kan efterlades 
tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem 
af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen 
af netværkstjenester understøtte denne funktion og om 
nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Adgangspunkter til pakkedata

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Adgangspunktsnavn – du modtager 
adgangspunktsnavnet fra din tjenesteudbyder.

Brugernavn – brugerna
oprette en dataforbinde
tjenesteudbyderen.

Adgangskodeanmod. –
adgangskode, hver gang
du ikke vil gemme din a
vælge Ja.

Adgangskode – det kan
adgangskode for at opre
og den leveres normalt 

Godkendelse – vælg No

Startside – afhængigt a
konfigurere, skal du skri
MMS-beskedcentralen.

Tryk på Valg > Avancer
indstillinger:

Netværkstype – vælg d
bruge: IPv4 eller IPv6. D
af den valgte netværkst

Telefon-IP-adresse (ku
IP-adresse. 

DNS-adresse – indtast 
IP-adresse i Primær DN
DNS-servers IP-adresse 
internetudbyderen for a
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e en timeoutperiode, skal 
t og angive tiden i minutter. 
et, afbrydes dataopkaldet 

Initiation Protocol) er 
ærkstjenester, der bruger SIP, 
. Du modtager muligvis 
rlig SMS-besked fra din 
å vist, slette eller oprette 
SIP-indstillinger.

stillinger for en server, der er 
tionsbesked. Du kan gemme, 
dstillinger i Konfig..

N-kontrol kan du begrænse 
 kun tillade enheden at bruge 
unkter.

ilgængelig, hvis SIM-kortet 
 kontrol af adgangspunkter.
Proxyserveradresse – indtast proxyserverens adresse.

Proxyportnummer – angiv proxyportnummeret.

Pakkedata
Pakkedataindstillingerne berører alle adgangspunkter, 
som bruger en pakkedataforbindelse.

Pakkedataforbind. – hvis du vælger Når tilgængelig, og 
du befinder dig i et netværk, der understøtter pakkedata, 
registreres enheden i pakkedatanetværket. Det er 
hurtigere, hvis du starter en aktiv pakkedataforbindelse – 
f.eks. når du sender og modtager e-mail. Hvis der ikke er 
pakkedatadækning, forsøger enheden periodisk at oprette 
en pakkedataforbindelse. Hvis du vælger Efter behov, 
bruger enheden kun en pakkedataforbindelse, hvis du 
starter et program eller foretager en handling, hvor 
det kræves.

Adgangspunkt – navnet på adgangspunktet skal angives, 
hvis du vil bruge enheden som pakkedatamodem til 
din computer.

Dataopkald
Indstillingerne for dataopkald berører alle adgangspunkter, 
som bruger en GSM-dataopkaldsforbindelse.

Onlinetid – for at angive dataopkaldene til at blive afbrudt 
automatisk efter en timeoutperiode, hvis der ikke er nogen 

aktivitet. Hvis du vil angiv
du vælge Brugerdefinere
Hvis du vælger Ubegræns
ikke automatisk.

SIP-indstillinger
SIP-indstillinger (Session 
nødvendige for visse netv
som f.eks. deling af video
indstillingerne som en sæ
tjenesteudbyder. Du kan f
disse indstillingsprofiler i 

Konfigurationer
Du modtager muligvis ind
tillid til, som en konfigura
få vist eller slette disse in

APN-kontrol
Ved hjælp af tjenesten AP
pakkedataforbindelser og
visse pakkedataadgangsp

Denne indstilling er kun t
understøtter tjenesten til
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Du kan slå kontroltjenesten til eller fra eller ændre de 
tilladte adgangspunkter ved at vælge Valg og vælge den 
relevante valgmulighed. Hvis du vil ændre indstillingerne, 
skal du bruge PIN2-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for 
at få koden.

Programmer 
Hvis du vil redigere indstillingerne for nogle af 
programmerne på enheden, skal du trykke på  og vælge 
Værktøjer > Indstil. > Programmer. Disse indstillinger er 
også tilgængelige i de enkelte programmer, hvis du åbner 
indstillingerne for det pågældende program.
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er, der kører i baggrunden, og som 
 trykke på og holde  nede. 
merne på listen. Afslut derefter 

 program, der ikke svarer?

nede. Rul derefter til programmet, 
kke programmet.

inde min vens enhed?

heder er kompatible, har aktiveret 
 tilstanden Skjult. Kontrollér også, 
e to enheder ikke overstiger 10 

er vægge eller andre forhindringer 

fslutte en Bluetooth-forbindelse?

 mellem en anden enhed og din 
fslutte forbindelsen via den 
 at deaktivere Bluetooth. 
etooth > Bluetooth > Fra.

arpe?

insens beskyttelsesvinduer er rene.
Fejlfinding: Spørgsmål og svar
Adgangskoder

Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv.: Standardlåsekoden er 12345. Hvis du glemmer eller 
mister låsekoden, skal du kontakte den forhandler, 
du købte enheden hos.
Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, 
eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal 
du kontakte din udbyder af trådløse tjenester.
Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal 
du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. din 
internetudbyder eller din udbyder af trådløse tjenester.

Batteri

Sp.: Hvorfor aflades batteriet hurtigt?

Sv.: Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, 
at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der 
bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm 
og reducerer batteriets levetid.
Pakkedataforbindelser øger behovet for batteristrøm. 
Hvis du har indstillet Pakkedataforbind. til Når 
tilgængelig under Forbindelsesindstil., og der ikke 
er pakkedatadækning (GPRS), forsøger enheden periodisk 
at oprette en pakkedataforbindelse, hvilket øger behovet 
for batteristrøm.
Enhedens levetid forlænges ved at slå Bluetooth-
teknologien fra, når du ikke har brug for den. Du kan også 
indstille Pakkedataforbind. til Efter behov. Hvis du vil 

lukke alle de programm
du ikke bruger, skal du
Vælg derefter program
programmet.

Programmet svarer ikke

Sp.: Hvordan lukker jeg et

Sv.: Tryk på, og hold  
og tryk på  for at lu

Bluetooth-forbindelse

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke f

Sv.: Kontrollér, at begge en
Bluetooth og ikke er i
at afstanden mellem d
meter, og at der ikke 
mellem enhederne.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke a

Sv.: Hvis der er forbindelse
enhed, kan du enten a
anden enhed eller ved
Vælg Værktøjer > Blu

Kamera

Sp.: Hvorfor er billeder usk

Sv.: Kontrollér, at kameral
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t bruge en af følgende metoder:

 Suite til at sikkerhedskopiere alle 
l computer.
-mail-adresse, og gem derefter 
eren.
atibel enhed via en Bluetooth-

atibelt hukommelseskort.

 vælge en kontakt?

older ikke et telefonnummer eller 
ilføj de manglende oplysninger 
ontakter.

 besked vises kortvarigt. 

 hente en MMS-besked fra 
len.
lingerne for MMS-beskeder er 
t der ikke er fejl i telefonnumre eller 
, og vælg Beskeder > Valg > 

S-besked.

lutte dataforbindelsen, når enheden 
indelse igen og igen?

 enheden i at oprette en 
l du trykke på , vælge 
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jlf

in
di

ng
: S

pø
rg

sm
ål

 o
g 

sv
ar

4

Skærm

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter 
på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme 
kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt 
eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Ikke nok ledig hukommelse

Sp.: Hvad kan jeg gøre, hvis der ikke er nok ledig 
enhedshukommelse?

Sv.: Du kan slette ubenyttede elementer, der er gemt på 
enheden, med jævne mellemrum for at forhindre, 
at hukommelsen opbruges. Se ”Ikke tilstrækkelig 
hukommelse – frigørelse af hukommelse” på side 21. 
Hvis du vil slette kontaktoplysninger, kalendernoter, 
tidstællere, pristællere, opnåede pointtal i spil eller andre 
data, skal du gå til det respektive program og slette 
dataene. Hvis du sletter flere linjer og en af følgende 
meddelelser vises: Der er ikke nok hukommelse til 
handlingen. Slet nogle data først. eller Der er 
ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data 
i telefonhukommelsen., skal du prøve at slette 
elementerne et efter et (start med det mindste).
Hvis du vil have vist, hvilke typer data du har, og hvor 
meget hukommelse de forskellige datagrupper optager, 
skal du trykke på  og vælge Værktøjer > Filstyring > 
Valg > Hukommelsesdetal..

Sp.: Hvordan kan jeg gemme mine data, før jeg sletter dem?

Sv.: Gem dine data ved a

• Brug Nokia Nseries PC
data til en kompatibe

• Send billeder til din e
billederne på comput

• Send data til en komp
forbindelse.

• Gem data på et komp

Beskeder

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke

Sv.: Kontaktkortet indeh
en e-mail-adresse. T
på kontaktkortet i K

MMS-beskeder

Sp.: Meddelelsen Henter
Hvad sker der? 

Sv.: Enheden forsøger at
MMS-beskedcentra
Kontrollér, at indstil
korrekt angivet, og a
adresser. Tryk på 
Indstillinger > MM

Sp.: Hvordan kan jeg afs
opretter en dataforb

Sv.: Hvis du vil forhindre
dataforbindelse, ska
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Beskeder > Valg > Indstillinger > MMS-besked > 
MMS-hentning og vælge en af følgende indstillinger:
Manuel – for at angive, at MMS-beskedcentralen skal 
gemme beskeder, der hentes senere. Du får vist en 
meddelelse, når der er en ny MMS-besked, som du 
kan hente fra MMS-beskedcentralen.
Fra – for at afvise alle indgående MMS-beskeder. 
Efter denne ændring opretter enheden ikke nogen 
netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder. 

Pc-forbindelse

Sp.: Hvorfor har jeg problemer med at oprette forbindelse 
mellem min enhed og min pc?

Sv.: Kontrollér, at Nokia Nseries PC Suite er installeret og 
kører på pc'en. Se brugervejledningen til Nokia Nseries 
PC Suite på cd-rom'en. Yderligere oplysninger om, 
hvordan du bruger Nokia Nseries PC Suite, finder du 
i hjælpefunktionen i Nokia Nseries PC Suite eller ved 
at besøge supportsiderne på www.nokia.com.

Sp.: Kan jeg bruge min enhed som et faxmodem sammen med 
en kompatibel pc?

Sv.: Enheden kan ikke bruges som faxmodem. Du kan dog 
omstille indgående faxer til et andet telefonnummer vha. 
omstilling (netværkstjeneste).
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ager direkte forbindelse mellem 
ve (-) pol på batteriet. De ser ud som 
t. Det kan f.eks. ske, når du bærer et 
 eller taske. Hvis polerne kortsluttes, 
enstanden tage skade.

vetid forringes, hvis det opbevares 
elser, f.eks. i en lukket bil en varm 
dag. Batteriet bør altid opbevares 
C. En enhed med et varmt eller koldt 
å ud af drift, selvom det er fuldt 
onsdygtighed forringes væsentligt 
e under 0° C.

e kan eksplodere. Batterier 
 de er beskadiget. Batterier skal 
ældende regler. Indlever batterierne 
ligt. Smid ikke batterier ud sammen 

t.

ke åbnes, skilles ad eller beskadiges. 
 væsken ikke komme i kontakt med 
lde af batterilækage skal huden eller 
 vand, eller det kan være nødvendigt 
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Batterioplysninger
Opladning og afladning
Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom 
batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har 
det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver 
væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. 
Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun 
batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet 
til denne enhed.

Hvis det er første gang, et udskiftningsbatteri anvendes, eller 
hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan 
det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble 
den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den 
ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet 
en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. 
Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste 
ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, 
inden opladningsindikatoren vises i skærmen, eller inden 
du kan foretage opkald.

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

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet 
kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, 

clips eller kuglepen forårs
den positive (+) og negati
metalstrimler på batterie
ekstra batteri i en lomme
kan batteriet eller metalg

Batteriets kapacitet og le
i varme eller kolde omgiv
sommer- eller kold vinter
ved mellem 15° C og 25° 
batteri kan midlertidigt g
opladet. Batteriers funkti
ved temperaturer et stykk

Brænd ikke batterier, da d
kan også eksplodere, hvis
destrueres i henhold til g
til genbrug, hvis det er mu
med husholdningsaffalde

Celler eller batterier må ik
Hvis batteriet lækker, må
huden eller øjnene. I tilfæ
øjnene straks skylles med
at søge læge.
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met i en 
 ned og op, 
ldsvis 
ver side.

n, indtil 
kode, f.eks. 
10. Drej 
der opad. 
ses fra 
terfulgt 

ede kode er 
sningerne 
terycheck.

-besked, 
frede kode, f.eks. 
og sende den til +44 7786 200276.

sked (kun Indien): Indtast 
vecifrede batterikode, f.eks. 
og send den til 5555.

 operatørtakster er gældende.
Godkendelsesretningslinjer 
for Nokia-batterier
Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. 
Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal 
du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at 
logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, 
og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen 
garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste 
mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-
batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den 
nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -
forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -
forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis 
batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere 
batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram
1 Når du kigger på 

hologrametiketten, skal du 
kunne se Nokia-symbolet med de 
to hænder fra én vinkel og logoet 
for originalt Nokia-ekstraudstyr 
fra en anden vinkel.

2 Når du vipper hologram
vinkel til venstre, højre,
skal du kunne se henho
1, 2, 3 og 4 prikker på h

3 Skrab i siden af etikette
du kan se en tyvecifret 
123456789198765432
batteriet, så tallene ven
Den tyvecifrede kode læ
tallet i øverste række ef
af den nederste række.

4 Bekræft, at den tyvecifr
gyldig ved at følge anvi
på www.nokia.com/bat

Hvis du vil oprette en SMS
skal du indtaste den tyveci
12345678919876543210, 

Sådan oprettes en SMS-be
Batteri efterfulgt af den ty
12345678919876543210, 

Nationale og internationale
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Du vil modtage en besked, der angiver, om koden kan 
godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

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

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder 
du på adressen www.nokia.com/battery. 
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ngen kan blokere de bevægelige 
heden fungerer korrekt.
lud til at rengøre linser, f.eks. 
dsføler og lysføler.
der følger med enheden, eller en 
ningsantenne. Enheden kan blive 
endes en antenne, foretages 
s tilbehør, som ikke er godkendt, 
t i henhold til lovgivningen 

s.
skopi af de data, du vil beholde, 
g kalendernoter.
 fra tid til anden og sikre optimal 
enheden og tage batteriet ud.

e enheden, batteriet, opladeren 
 enhed ikke fungerer korrekt, 
 autoriserede serviceforhandler til 

 kryds over på produktet, litteratur 
n påmindelse om, at i EU skal alle 
ter, batterier og akkumulatorer 
sted, når de ikke længere skal 
ikke bortskaffes som usorteret 
Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et 
gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. 
Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning.
• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af 

væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der 
korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, 
skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, 
inden batteriet isættes igen.

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

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

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

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

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

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

• Mal ikke enheden. Mali
dele og forhindre, at en

• Brug en blød, ren, tør k
linser på kamera, nærhe

• Brug kun den antenne, 
anden godkendt udskift
beskadiget, hvis der anv
ændringer eller tilslutte
og det kan være ulovlig
om radioudstyr.

• Brug opladere indendør
• Opret altid en sikkerhed

f.eks. kontaktpersoner o
• For at nulstille enheden

ydeevne skal du slukke 

Ovennævnte gælder for båd
og alt ekstraudstyr. Hvis en
indleveres den til nærmeste
service.

Bortskaffelse

Skraldespanden med
eller emballage er e
elektroniske produk
afleveres et særligt 

anvendes. Produkterne må 
husholdningsaffald.
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Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at 
undgå, at der sker skader på miljøet eller mennesker på 
grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at 
fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du få yderligere 
oplysninger om genanvendelse hos din forhandler, de lokale 
myndigheder, de relevante producentorganisationer eller din 
lokale Nokia-repræsentant. Se produktets miljødeklaration 
eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, 
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
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issionsudstyr, herunder trådløse 
ende på hospitalsudstyr, der ikke er 
ntakt en læge eller producenten af 
t vide, om udstyret er tilstrækkeligt 
ofrekvensenergi, eller hvis du 
nheden på hospitaler og 

 er påbudt ved skiltning. 
utioner anvendes der muligvis 
omt over for ekstern 

tyr 
styr anbefaler, at der opretholdes 
cm mellem en trådløs enhed og 
r, som f.eks. en pacemaker eller en 
efibrillator, for at undgå potentiel 
dstyret. Personer, der har sådant 

 enhed mere end 15,3 centimeter 
år den trådløse enhed er tændt.
enhed i en brystlomme.
d ved øret i den side, der er modsat 

t mindske risikoen for interferens.
Yderligere sikkerhedsoplysninger
Små børn

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

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, 
såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller 
placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, 
mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, 
må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet 
skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

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

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer 
kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre 
magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de 
oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransm
telefoner, kan virke forstyrr
tilstrækkeligt beskyttet. Ko
hospitalsudstyret for at få a
beskyttet mod ekstern radi
har andre spørgsmål. Sluk e
plejeinstitutioner, hvor det
På hospitaler og plejeinstit
hospitalsudstyr, som er føls
radiofrekvensenergi.

Implanteret hospitalsuds
Producenter af hospitalsud
en afstand på mindst 15,3 
implanteret hospitalsudsty
implanteret cardioverter-d
interferens med hospitalsu
udstyr, skal:
• Altid holde den trådløse

fra hospitalsudstyret, n
• Ikke bære den trådløse 
• Holde den trådløse enhe

hospitalsudstyret, for a
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traudstyr. I biler, der er udstyret med 
op med stor kraft. Anbring ingen 
monteret og bærbart trådløst udstyr, 
ag eller i det område, hvor en airbag 
løst udstyr ikke installeres korrekt 

fare i situationer, hvor en airbag 

nheden under flyvning. Sluk altid 
bord i et fly. Anvendelse af 

 kan være farlig for betjeningen 
e anledning til forstyrrelser på 

n være ulovlig.

e omgivelser

ed brand- og eksplosionsfare, og følg 
. Potentielt eksplosive omgivelser 
et normalt tilrådes at slukke for 
t i sådanne områder kan medføre en 
losion. Sluk for enheden, når der 
ks. i nærheden af benzinpumper på 
 regler om brug af radioudstyr på 

 og -distributionsområder, kemiske 
er finder sprængninger sted. Der 
lte i områder med eksplosions- og 
e altid tilfældet. Disse områder 
 på færger, kemikalietransport og 
lier, gasdrevne (f.eks. propan eller 
er, hvor luften indeholder kemikalier 

 herunder korn, støv og metalstøv.
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• Slukke den trådløse enhed med det samme, hvis der er 
nogen som helst grund til at tro, at der foregår interferens.

• Læse og følge vejledningen fra producenten af det 
implanterede udstyr.

Hvis du har nogen spørgsmål om brugen af den trådløse 
enhed sammen med implanteret hospitalsudstyr, skal du 
kontakte din læge.

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

Køretøjer

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

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden 
eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller 
vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle 
garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at 
alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og 
fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige 
væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som 

enheden, dens dele og eks
airbag, pustes airbaggen 
genstande, herunder fast
i området lige over en airb
bliver pustet op. Hvis tråd
i bilen, kan der opstå livs
pustes op.

Det er forbudt at bruge e
enheden, inden du går om
trådløse teleenheder i fly
af flyets instrumenter, giv
mobiltelefonnettet og ka

Potentielt eksplosiv

Sluk enheden i områder m
alle regler og anvisninger
omfatter områder, hvor d
køretøjets motor. En gnis
livsfarlig brand eller eksp
tankes brændstof, som f.e
servicestationer. Overhold
brændstofdepoter, -lagre
virksomheder, eller hvor d
er ofte opsat advarselsski
brandfare, men det er ikk
omfatter f.eks. bildækket
depotfaciliteter til kemika
butan) køretøjer og områd
eller forskellige partikler,
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ificering (SAR)

HOLDER RETNINGSLINJERNE 
R.

ender og -modtager. Den er 
ingsgrænser for radiobølger, som 
le retningslinjer, ikke overskrides. 
 af den uafhængige videnskabelige 
eholder sikkerhedsmarginer, som 
personers sikkerhed uanset alder 

e for mobilenheder anvender 
AR (Specific Absorption Rate). 
givet i ICNIRP-retningslinjerne, 
) i gennemsnit over 10 gram væv. 
standarddriftspositionerne, hvor 
øjeste certificerede effekt på alle 
aktiske SAR-niveau for en enhed, 
er maksimumværdien, da enheden 
e den effekt, der er nødvendig 

værket. Dette niveau ændrer sig 
rer, f.eks. hvor tæt du er på en 
 højeste SAR-værdi i henhold 
for brug af enheden ved øret 

audstyr til enheden kan resultere 
AR-værdier kan variere, afhængigt 
 og testkrav samt netværksbåndet. 
ligere SAR-oplysninger under 
ww.nokia.com.
Nødopkald

 Vigtigt! Trådløse telefoner, herunder denne enhed, 
fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, 
det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. 
Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle 
forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig 
kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald: 
1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. 

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

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

3 Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle 
placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.

4 Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først 
deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. 
Hvis enheden er indstillet til profilerne Offline eller Fly, skal 
du skifte profil for at aktivere telefonfunktionen, før du kan 
foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt 
din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

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

Oplysninger om cert

DENNE MOBILENHED OVER
VEDRØRENDE RADIOBØLGE

Mobilenheden er en radios
konstrueret, så de eksponer
anbefales i de internationa
Retningslinjerne er udviklet
organisation ICNIRP og ind
har til hensigt at sikre alle 
og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjern
en måleenhed, der kaldes S
Den SAR-grænse, der er an
er 2,0 watt/kilogram (W/kg
Tests for SAR udføres med 
enheden sender med den h
testede frekvensbånd. Det f
som er i brug, kan være und
er konstrueret til at anvend
for at få forbindelse til net
i forhold til en række fakto
netværksantennemast. Den
til ICNIRP-retningslinjerne 
er 1,04 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstr
i forskellige SAR-værdier. S
af nationale rapporterings-
Du kan muligvis finde yder
produktoplysningerne på w
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