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Taster og dele (forside)
Modelnummer: Nokia N81-1.

Herefter kaldet Nokia N81.

1 Spiltasterne  og  
2 Valgtaster
3 Medietaster:

•  Næste-tast 
•  Afspil/pause-tast 
•  Stop-tast 
•  Forrige-tast 

4 Opkaldstast 
5 Menutast 
6 Numerisk tastatur
7 Navi™-navigeringstast. 

Herefter kaldet navigeringstasten.
8 Sletningstast 
9 Multimedietast 
10 Afslutningstast 
11 Sekundært kamera til videoopkald
12 Ørestykke
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(top)

m til kompatible headset 

(bund)

oprette forbindelse 
Taster og dele (bagside og side)
1 Stereohøjttalere med 3D-lydeffekt
2 Kamerablitz
3 Kamera til billed- og videooptagelser i høj opløsning
4 Zoom-/lydstyrketast
5 Udløsertast/optagelsestast 

Taster og dele 
1 Tænd/sluk-tast 
2 Nokia-av-stik på 3,5 m

og hovedtelefoner
3 Låsekontakt 

Taster og dele 
1 Stik til oplader
2 Mikro-USB-stik til at 

til en kompatibel pc
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et
 SIM-kortholderen. Sørg for, 
e på kortet vender mod det 
olderen, og at det guldfarvede 
ortet vender nedad. Skub holderen 
 

.

, så toppen af coveret passer ind 
n (6). Tryk på bunden af coveret, 
Indsætning af SIM- eller USIM-kortet og batteri
Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, 
og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt 
for små børn.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, 
før batteriet fjernes.

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

1 Hold enheden med bagsiden mod dig, tryk 
låsemekanismen ind (1), og løft coveret op (2).

2 Træk SIM-kortholderen ud af slidsen til 
kortholderen (3).

3 Indsæt SIM-kortet i
at det afskårne hjørn
afskårne hjørne på h
kontaktområde på k
tilbage i slidsen (4).

4 Indsæt batteriet (5)

5 Sæt coveret på igen
i bagsiden af enhede
så det låses fast (7).



5

stelås)
 .

r at låse tasterne. 

r at låse tasterne op igen.

ret låses, når du lukker 
 trykke på  og vælge 
nerelt > Skydemekanis. > 

s > Til, når skyde. lukkes, 
ler Spørg altid. 

rlåsen skal aktiveres automatisk 
eller når skydemekanismen 

 og vælge Værktøjer > 
erhed > Telefon og SIM-kort > 

eret, er det muligt at ringe til 
er, der er indkodet i enhedens 
Sådan tændes enheden
1 Tryk på , og hold den nede.
2 Hvis du bliver bedt om at indtaste 

en PIN-kode eller låsekode, skal 
du indtaste den og trykke på den 
venstre valgtast. Låsekoden er fra 
fabrikken sat til 12345.

Enheden har indvendige antenner.

 Bemærk! Undgå, som ved alt 
andet radiotransmissionsudstyr, 
at berøre antennen unødigt, når 
antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved 
telefonens antenne under et opkald. Berøring af en 
antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten 
af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at 
køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed 
nedsætte batteriets levetid.

1 Enhedens antenne
2 Antenne til Bluetooth/

trådløst LAN

Tastaturlås (ta
Når tasterne er låst, vises

Skub til låsekontakten fo

Skub til låsekontakten fo

Du kan vælge, om tastatu
skydemekanismen, ved at
Værktøjer > Indstil. > Ge
Aktivering at tastaturlå
Fra, når skyde. lukkes el

Hvis du ønsker, at tastatu
efter en timeoutperiode, 
lukkes, skal du trykke på 
Indstil. > Generelt > Sikk
Tid for tastaturautolås.

Når tastaturlåsen er aktiv
det officielle alarmnumm
hukommelse. 



6

 for første gang, åbnes 
em følgende:

nfigurere forskellige indstillinger, 
er.

erføre indhold, f.eks. kontakter og 
ompatibel Nokia-enhed. Du finder 
 brugervejledningen.

 demonstration af enheden

men senere, skal du trykke på  
unktioner > Velkommen. Du kan 
kelte programmer ved at gå til 

ng i menuen.
Opladning af batteriet
1 Sæt en kompatibel 

oplader i en stikkontakt 
i væggen.

2 Tilslut ledningen til 
enheden. Hvis batteriet 
er helt brugt op, kan det 
vare et stykke tid, før 
opladningsikonet 
begynder at bevæge sig.

3 Når batteriet er fuldt opladet, bevæger 
opladningsikonet sig ikke mere. Tag først opladerstikket 
ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Velkommen
Når du tænder enheden
Velkommen. Vælg mell

Indstil.guide – for at ko
f.eks. e-mail-indstilling

Telefonskift – for at ov
kalenderposter, fra en k
yderligere oplysninger i

Demo – for at få vist en

Hvis du vil åbne Velkom
og vælge Værktøjer > F
også få adgang til de en
deres respektive placeri
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ppeinddelt efter 
 musik, billeder og spil. 
ultimediemenuen ved hjælp 

 Navi-hjulets funktionalitet.

, ,  og ) til at styre 

st 

elsestasten til at tage stillbilleder 
, og hold den nede for at 

Tryk på  for at tage billeder. 
and for at optage videoklip. 

 at hæve eller sænke lydstyrken, 
ld eller lytter til en lyd. Brug 
ome ind eller ud, når du tager 

nktioner i forbindelse med 
Brug spiltasterne til at zoome 
Taster og navigering
Menutast 

Med menutasten kan du få adgang til hovedmenuen. 
Hvis programmet skal køre i baggrunden, skal du trykke 
på  i et åbent program. Du kan skifte mellem åbne 
programmer ved at trykke på og holde  nede.

Navi-navigeringstast

Brug navigeringstasten til at navigere 
rundt i menuerne med ( , ,  
og ) samt til at vælge elementer 
med ( ). Du kan aktivere Navi™-
hjulets ekstra funktionalitet ved at 
trykke på  og vælge Værktøjer > 
Indstil. > Generelt > Navi-hjul >  
Navi-hjul > Til. Med denne funktionalitet kan du lade 
fingeren glide langs kanten med eller mod uret for at:
• rulle gennem sangene i musikafspilleren,
• rulle i galleriet og
• navigere i multimediemenuen.
Multimedietast 

Multimedietasten giver dig hurtig adgang til 
multimediemenuen med multimedieindhold. Du kan åbne 
eller lukke multimediemenuen ved at trykke på .

Multimediemenuen er gru
multimedieindhold, f.eks.
Du kan navigere rundt i m
af navigeringstasten eller

Medietaster

Brug medietasterne (
afspilningen.

Udløsertast/optagelsesta

Brug udløsertasten/optag
og optage video. Tryk på 
aktivere hovedkameraet. 
Tryk på  i Videotilst

Lydstyrketaster

Brug lydstyrketasterne til
når du har et aktivt opka
lydstyrketasterne til at zo
et billede med kameraet.

Spiltaster

Brug spiltasterne til spilfu
N-Gage™-spiloplevelsen. 
ind eller ud i galleriet.
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tter filformater, som f.eks. .aac, 
v og .wma. Musikafspiller 
ndigvis alle funktioner i et 
nter af filformater. 
 Musik > Musikafspil. > Musik.
 følgende menuer for at navigere 
 vil høre. Lad fingeren glide langs 
stasten for at gennemse listerne.
algte fil eller en liste over filer ved 

ik, der skal afspilles i visningen 
ge Valg > Gå til Musikmenu.

re lyden ved at sætte 
puder på headsettet.
Genveje
• Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke 

på og holde  nede.
Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen 
af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

• Tryk på , og hold den nede for at aktivere 
kameraet.

• Hvis du vil ringe til telefonsvareren (netværkstjeneste), 
skal du trykke på og holde  nede.

• Du kan åbne multimediemenuen ved at trykke på .
• Hvis du vil skifte profil, skal du først trykke på  og 

derefter vælge en profil.
• Hvis du vil skifte mellem profilen Normal og Lydløs, 

skal du trykke på  og holde den nede. Hvis du har 
to telefonlinjer (netværkstjeneste), skifter du med 
denne handling mellem de to linjer.

• Tryk på  for at åbne listen over de seneste 
udgående opkald.

• Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du 
trykke på den højre valgtast og holde den nede.

• Hvis du vil starte browseren (netværkstjeneste), 
skal du trykke på  og holde den nede.

Musik
Musikafspiller understø
.aac+, .eaac+, .mp3, .wa
understøtter ikke nødve
filformat eller alle varia
1 Tryk på , og vælg
2 Vælg kategorier i de

hen til den sang, du
kanten af navigering

3 Du kan afspille den v
at trykke på .

Du kan vælge mere mus
Nu afspilles, ved at væl

 Tip! Du kan optime
de medfølgende øre
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Windows Media Player
edia Player kan du finde og købe 

via onlinebutikker på internettet 
t medieindhold med dine enheder.
unktionalitet afhænger af den 
mmet Windows Media Player. 
ninger om kompatibiliteten 
er i afsnittet om Nokia N81 

 enheden og en kompatibel pc. 
SB-forbindelse, skal du vælge 
lse som forbindelsestilstand 

ndelse mellem enheden og en 
nuel synkronisering automatisk 

hvis der ikke er tilstrækkelig ledig 
 Med manuel synkronisering kan 
ilningslister, du vil flytte, kopiere 

undet med Windows Media 
enheden i navigationsruden, 
flere end den ene enhed.
bummer, der skal synkroniseres, 
vis du vil fjerne sange eller 

lge et element på listen og klikke 
Overførsel af musik
Du kan overføre musik fra en kompatibel pc eller andre 
kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel 
eller en Bluetooth-forbindelse.
Du kan overføre musik på tre forskellige måder:
• Hvis du vil have vist enheden på pc'en som en ekstern 

lagerhukommelse, 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.

• Hvis du vil synkronisere musik med Windows 
Media Player, skal du tilslutte det kompatible USB-
kabel og vælge Medieafspiller som forbindelsestilstand. 
Se de tilsvarende vejledninger og hjælpefunktioner 
til Windows Media Player, hvis du vil have yderligere 
oplysninger. 

• 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. Du finder 
yderligere oplysninger i brugervejledningen til Nokia 
Nseries PC Suite.

Tilstanden til dataoverførsel og medieafspillertilstanden 
kan kun anvendes, hvis filerne er placeret i enhedens 
lagerhukommelse.
Hvis du vil ændre standardforbindelsestilstanden for USB, 
skal du trykke på  og vælge Værktøjer > Forbind. > 
USB > USB-tilstand.

Synkronisering med 
 Tip! Med Windows M

digitalt medieindhold 
og synkronisere digital

Musiksynkroniseringens f
enkelte version af progra
Du finder yderligere oplys
med Windows Media Play
på Nokias websted.
Opret forbindelse mellem
Hvis du vil anvender en U
en medieafspillerforbinde
på enheden. 
Når du har oprettet forbi
kompatibel pc, vælges ma
i Windows Media Player, 
hukommelse på enheden.
du vælge de sange og afsp
eller fjerne.

Gør følgende:
1 Når din enhed er forb

Player, skal du vælge 
hvis der er forbundet 

2 Træk de sange eller al
til ruden med listen. H
albummer, skal du væ
på Slet fra liste.
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g 
gram kan du søge efter, opleve, 
odcasts trådløst til enheden samt 
 dele lyd- og videopodcasts ved 

mmet ved at trykke på  
asts.

ysninger i den udvidede 
essen www.nseries.com/support.

lt headset til enheden.
 Musik > Radio. 
 søgning efter radiostationer, 
ller  eller trykke på og 
  eller  nede. 

ligt visuelt indhold for den 
il i øjeblikket, ved at vælge  
l tjeneste (netværkstjeneste).

 til tjenesten Visual Radio, 
ne og radiostationerne i dit 
sual Radio.
0

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.

Du finder yderligere oplysninger i brugervejledningen. 

Nokias musikbutik 
I Nokias musikbutik (netværkstjeneste) kan du søge efter, 
gennemse og købe musik, som du kan hente til enheden. 
Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne købe musik.

Du kan se, om Nokias musikbutik findes i dit land, 
på adressen music.nokia.com.

Du kan åbne programmet ved at trykke på  og vælge 
Musik > Musikbutik. Der skal være angivet et gyldigt 
internetadgangspunkt på enheden, for at du få adgang 
til tjenesten. Vælg Hjælp på hovedsiden i Nokias 
musikbutik for at få yderligere oplysninger.

Du kan også få adgang til Nokias musikbutik fra din 
kompatible pc på adressen music.nokia.com. Vælg 
Hjælp på hovedsiden i Nokias musikbutik for at få 
yderligere oplysninger.

Nokia Podcastin
Med Nokias podcastpro
abonnere på og hente p
afspille, administrere og
hjælp af enheden.

Du åbner podcastprogra
og vælge Musik > Podc

Du finder yderligere opl
brugervejledning på adr

Radio 
1 Tilslut et kompatibe
2 Tryk på , og vælg
3 Hvis du vil starte en

skal du vælge  e
holde medietasterne

Du kan få vist tilgænge
radiostation, du lytter t
eller Valg > Start visue

Hvis du ikke har adgang
understøtter operatører
område muligvis ikke Vi
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ig hjælp og vejledning, når du 
å adgang til funktionen fra et 
lg > Hjælp.

 om enheden finder du 

upport eller dit lokale 
an finde de seneste vejledninger, 
erførsler og tjenester vedrørende 

eder forbeholdes.
People, Nseries, N81, Navi, 
r varemærker eller registrerede 

okia Corporation. Andre 
 som er nævnt heri, kan 
ndelsnavne tilhørende deres 
Spil
Din Nokia N81 er kompatibel med N-Gage-spiloplevelsen. 
Med N-Gage kan du hente og spille spændende spil med 
flere deltagere.
Der findes et af følgende programmer på din enhed:
• Programmet Udforsk N-Gage – med dette 

prøveprogram kan du få oplysninger om kommende 
N-Gage-aktiviteter og N-Gage, prøve spildemoer og 
hente og installere det komplette N-Gage-program, 
når det kommer.

• Programmet N-Gage – den komplette programversion 
giver dig adgang til den fulde N-Gage-oplevelse og 
erstatter programmet Udforsk N-Gage i menuen. 
Du kan finde nye spil, prøve og købe spil, finde andre 
spillere samt få adgang til højeste scorer, begivenheder, 
chat og meget mere. Nogle funktioner var muligvis ikke 
tilgængelige på det tidspunkt, hvor softwaren blev 
installeret på enheden. Du finder oplysninger om 
softwareopdateringer på adressen www.n-gage.com.

Tryk på , og vælg Spil for at komme i gang.

Hvis du vil have den komplette N-Gage-oplevelse, 
skal du have et internetadgangspunkt på enheden, 
enten via mobilnetværket eller et trådløst LAN-netværk. 
Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger 
om datatjenester. 

Du kan få yderligere oplysninger på www.n-gage.com.

Support
Hjælp
Hjælpefunktionen giver d
bruger enheden. Du kan f
program ved at vælge Va

Brugervejledning
Andre vigtige oplysninger
i brugervejledningen.

Online
Besøg www.nseries.com/s
Nokia-websted, hvor du k
yderligere oplysninger, ov
dit Nokia-produkt.

© 2007 Nokia. Alle rettigh
Nokia, Nokia Connecting 
N-Gage og Visual Radio e
varemærker tilhørende N
produkter og firmanavne,
være varemærker eller ha
respektive ejere.
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ogrammer og tjenester til disse 
sse områder. Forhør dig hos din 
 få yderligere oplysninger, 
dstillinger.

ktioner afhænger af SIM-kortet 
ngeligheden af MMS, 

eder og understøttede 
 tjenester kan blive 
2

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.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder 
sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er 
beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE 
LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS 
LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES 
ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER 
NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, 
BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN 
DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES ”SOM DE 
ER OG FOREFINDES”. MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF 
GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN 
GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, 
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR 
SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, 
I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN 
ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA 
FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE 
DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET 
SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og pr
produkter føres ikke i vi
Nokia-forhandler for at
også om mulige sprogin

Visse handlinger og fun
og/eller netværket, tilgæ
kompatibiliteten af enh
indholdsformater. Nogle
takseret særskilt.
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