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Hej
Modelnummer: Nokia N81-1. Herefter kaldet Nokia N81.

Nokia N81 8GB-enheden er skabt til underholdning på farten! 

Nyd musik i høj kvalitet og spil på en stilfuld enhed med en skarp skærm på 2,4 tommer, særlige medie- og spiltaster, 
fremragende lydkvalitet og en hukommelse på 8 GB.

Med Nokia N81 8GB kan du nyde din yndlingsmusik på farten. I Nokias musikbutik* kan du vælge mellem og købe mere 
end 1 million sange – trådløst via din N81 8GB og derhjemme med din kompatible pc. Hvis du er træt af at slås med 
ledninger, kan du tilslutte dine kompatible stereohovedtelefoner via Bluetooth.

Få en enestående spiloplevelse på mobilenheden med de særlige spiltaster, og nyd den fantastiske grafik, der giver dig 
helt nye underholdningsmuligheder.

Med multimediemenuen har du direkte adgang til dit indhold, som du kan gennemse hurtigt og nemt. 
Oplev den intelligente belysning af tasterne, som holder tasterne skjult, indtil du har brug for dem.

Velkommen til en ny verden af underholdning!

*Du kan se, om Nokias musikbutik findes i dit land, på adressen music.nokia.com.
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DEN, NÅR DU TANKER 
F. Anvend ikke enheden, når 
ændstof. Anvend ikke enheden 
af brændstof eller kemikalier.

DEN VED 
NGSOMRÅDER. Respekter 
oner. Anvend ikke enheden, 
ing pågår.

DEN MED OMTANKE. Brug 
 i normal position som forklaret 

 dokumentation. Rør ikke unødigt 
n.

ET SERVICE. Dette produkt skal 
g repareres af fagfolk.

TYR OG BATTERIER. Brug kun 
 og batterier, som er godkendt. 
rodukter, der ikke er kompatible.

ED. Enheden er ikke vandtæt. 
den holdes tør.

SKOPIER. Husk at tage 
pier, eller før en skriftlig protokol 
tige oplysninger, der er gemt 
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 ENHE
BRÆNDSTO
du tanker br
i nærheden 

SLUK ENHE
SPRÆNGNI
alle restrikti
når sprængn

BRUG ENHE
kun enheden
i produktets
ved antenne

KVALIFICER
installeres o

EKSTRAUDS
ekstraudstyr
Tilslut ikke p

VANDTÆTH
Sørg for, at 

SIKKERHED
sikkerhedsko
over alle vig
på enheden.



9

ernetforbindelser og andre 
den kan ligesom computere blive 
beskeder og programmer samt 
ær forsigtig. Du bør kun åbne 
delser, hente indhold og 

ra kilder, du har tillid til. 
erhed ved at installere og 
, der opdateres jævnligt, 
re relaterede programmer 
 tilsluttede computere.

 skal være tændt, for at alle 
vækkeuret kan bruges. Tænd ikke 
ndelse af trådløse enheder kan 
ller være farlig.

erstøtter de gængse 
rd, PowerPoint og Excel 

0 og XP). Det er ikke alle filtyper, 
.

eden er i brug i længere tid, 
delingssession eller 
else, kan enheden føles varm. 
helt normalt. Hvis du har 
 ikke fungerer korrekt, skal du 
e autoriserede serviceforhandler.

eret nogle bogmærker og links til 
nheden. Du kan muligvis også få 
rtswebsteder via din enhed. 
kke tilknyttet Nokia, 
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- 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 rettigheder, herunder også 
ophavsrettigheder. 

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik 
(herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, 
overføres eller videresendes. 

Enheden understøtter int
tilslutningsmetoder. Enhe
udsat for virus, skadelige 
andet skadeligt indhold. V
beskeder, acceptere forbin
acceptere installationer f
Du kan øge enhedens sikk
bruge et antivirusprogram
et firewallprogram og and
på enheden og eventuelle

 Advarsel! Enheden
funktioner bortset fra 
for enheden, når anve
forårsage interferens e

Kontorprogrammerne und
funktioner i Microsoft Wo
(Microsoft Office 97, 200
der kan vises eller ændres

I visse situationer når enh
f.eks. under en aktiv video
højhastighedsdataforbind
I de fleste tilfælde er det 
mistanke om, at enheden
indlevere den til nærmest

Der kan være forudinstall
tredjepartswebsteder på e
adgang til andre tredjepa
Tredjepartswebsteder er i
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ter WAP 2.0-protokoller 
 på TCP/IP-protokoller. 
ne enhed, f.eks. MMS, 

ræver netværksunderstøttelse 

batterier 

g frakobl opladeren, 

ret på en eventuel oplader, inden 
enhed. Denne enhed skal have 
4- eller AC-5-oplader og fra en 

, ACP-12- eller LCH-12-oplader, 
 med CA-44-opladeradapteren.

tteriet BP-6MT.

un batterier, opladere og 
odkendt af Nokia til brug med 
el. Brug af andre typer kan være 

e, at en eventuel godkendelse eller 

for at få oplysninger om godkendt 
rner netledningen fra 
række i stikket, ikke i ledningen.
0

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 netværkstjenester 
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 have anmodet om, at bestemte 
funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke 
aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke 
i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret 
specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, 
menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder 
for at få yderligere oplysninger. 

Denne enhed understøt
(HTTP og SSL), der kører
Nogle funktioner på den
internettet og e-mail, k
til disse teknologier.

Ekstraudstyr, 
og opladere
Sluk altid for enheden, o
før batteriet fjernes.

Kontroller modelnumme
den bruges med denne 
strøm fra en AC-3-, AC-
AC-1-, ACP-8-, ACP-9-
når den bruges sammen

Denne enhed bruger ba

 Advarsel! Brug k
ekstraudstyr, der er g
denne bestemte mod
farlig og kan medfør
garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler 
ekstraudstyr. Når du fje
ekstraudstyret, skal du t
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Support
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
Du finder oplysninger om taster og dele, vejledning i, 
hvordan du konfigurerer enheden, samt andre 
vigtige oplysninger 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 N81-enhedens muligheder fuldt ud. 
Du finder oplysninger om disse programmer i de 
vejledninger, der er tilgængelige på supportsiderne for 

Nokia N81 på www.nseries.com/support eller dit lokale 
Nokia-websted.

Nokia-support og 
kontaktoplysninger
Besøg www.nseries.com/support eller dit lokale 
Nokia-websted, hvor du kan finde de seneste vejledninger, 
yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende 
dit Nokia-produkt.

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.
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n du ændrer de generelle 
, f.eks. sprog, standbytilstand og 
er du under ”Telefon” på side 123.

indhold fra en 

nskift kan du overføre indhold, 
kalenderposter, mellem to 
der via en Bluetooth-forbindelse.

et første gang, kan du overføre 
el Nokia-enhed til din Nokia N81.

n overføres, afhænger af, hvilken 
 at overføre indhold fra. Der vises 
en, hvis den anden enhed ikke 

ft kan også bruges uden 
den enhed ikke kan tændes uden 
sætte dit SIM-kort i den. Profilen 
atisk, når Nokia N81 tændes uden 
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 N

81

2

Din Nokia N81
Velkommen
Når du tænder enheden for første gang, åbnes 
Velkommen. Vælg mellem følgende:

Indstil.guide – for at konfigurere forskellige indstillinger, 
f.eks. e-mail-indstillinger.

Telefonskift – for at overføre indhold, f.eks. kontakter 
og kalenderposter, fra en kompatibel Nokia-enhed. 
Se ”Overførsel af indhold fra en anden enhed” på side 12.

Demo – for at få vist en demonstration af enheden.

Hvis du vil åbne Velkommen senere, skal du trykke på  
og vælge Værktøjer > Funktioner > Velkommen. Du kan 
også få adgang til de enkelte programmer via deres 
placering i menuen.

Indstillinger
Normalt er indstillingerne for MMS, GPRS, streaming 
og det mobile internet automatisk konfigureret på 
enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra 
din netværksudbyder. Der er muligvis allerede installeret 
indstillinger fra dine tjenesteudbydere på enheden, 
eller måske har du modtaget eller anmodet om 
indstillingerne fra netværksudbyderne i en særlig besked.

Oplysninger om, hvorda
indstillinger på enheden
skærmindstillinger, find

Overførsel af 
anden enhed
Med programmet Telefo
som f.eks. kontakter og 
kompatible Nokia-enhe

Når du bruger programm
indhold fra en kompatib

De indholdstyper, der ka
enhedsmodel du ønsker
en meddelelse på enhed
er kompatibel.

Programmet Telefonski
SIM-kortet. Hvis den an
et SIM-kort, kan du ind
Offline aktiveres autom
et indsat SIM-kort.
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dhold mellem Nokia N81 
 den anden enhed understøtter 
eringen går begge veje. Hvis der 
nhed, slettes det også på den 
 gendanne slettede elementer 

 den anden enhed til Nokia N81. 
ata fra den anden enhed til 
igvis bedt om at bevare eller 
 på den anden enhed, afhængigt 

 Nokia N81 til den anden enhed.

s et element ved hjælp af 
ngigt af hvilken type den 
mentet i Nokia-mappe til 
a\Nokia og overføre det derfra. 
, der skal overføres, synkroniseres 
nde mappe på den anden enhed 

ntage en overførsel

n du gemme en genvej til 
 i hovedvisningen for at gentage 
ere.

jen, skal du rulle til den og vælge 
er. Du kan f.eks. oprette eller 

n.
Overførsel af indhold
1 Hvis du vil hente data fra den anden enhed for første 

gang til din Nokia N81, skal du vælge Telefonskift 
i programmet Velkommen eller trykke på  og vælge 
Værktøjer > Funktioner > Telefonskift.

2 Hvis Nokia N81 skal søge efter Bluetooth-enheder, 
skal du vælge Fortsæt. Hvis du ikke allerede har 
angivet et navn til din Nokia N81, bliver du bedt om at 
gøre det. Acceptér standardnavnet, eller angiv selv et.

3 På nogle enheder sendes programmet Telefonskift til 
den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at 
installere Telefonskift på den anden enhed, og følg 
vejledningen på skærmen.

4 Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra, på listen. 
Du bliver bedt om at indtaste en kode på din Nokia N81. 
Indtast en kode efter eget valg (1-16 cifre), 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 77.

5 Vælg det indhold, der skal overføres.
Når overførslen er begyndt, kan du annullere den 
og fortsætte senere.

Synkronisering, hentning eller 
afsendelse af indhold
Efter den første overførsel skal du vælge mellem følgende 
for at starte en ny overførsel, afhængigt af den anden 
enhedsmodel: 

 for at synkronisere in
og den anden enhed, hvis
synkronisering. Synkronis
slettes et element på én e
anden enhed. Du kan ikke
ved at synkronisere.

 for at hente data fra
Ved hentning overføres d
Nokia N81. Du bliver mul
slette de oprindelige data
af enhedsmodellen.

 for at sende data fra

Hvis der ikke kan overføre
Telefonskift, kan du, afhæ
anden enhed er, tilføje ele
C:\Data\Nokia eller E:\Dat
Når du vælger den mappe
elementerne i den tilsvare
og omvendt.

Brug af genveje til at ge

Efter en dataoverførsel ka
overførselsindstillingerne
den samme overførsel sen

Hvis du vil redigere genve
Valg > Genvejsindstilling
ændre navnet på genveje



1

ur er låst.

m.

je er i brug (netværkstjeneste).

nheden stilles om til et andet 
 telefonlinjer (netværkstjeneste), 
 linje.

ompatibelt headset til enheden. 
lsen er blevet afbrudt.

kompatibel teleslynge til enheden.

 kompatibel Teksttelefon 

ivt. 

orbindelse er aktiv.  angiver, 
eposition, og  angiver, 
ængelig.

else er aktiv på en del af netværket, 
  angiver, at forbindelsen 
 angiver, at en forbindelse er 
giver, at EDGE er tilgængelig 
den anvender ikke nødvendigvis 
.

forbindelse er aktiv.  angiver, 
eposition, og  angiver, 
ængelig.
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Der vises en overførselslog efter hver overførsel. Hvis du vil 
have vist logfilen for en tidligere overførsel, skal du rulle til 
en genvej i hovedvisningen og vælge Valg > Vis log.

Håndtering af overførselskonflikter

Hvis et element, der skal overføres, er blevet redigeret 
på begge enheder, forsøger enheden at flette ændringerne 
automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en 
overførselskonflikt. Vælg Kontrollér enkeltvis, Denne tlf. 
har 1. priori. eller Anden tlf. har 1. priori. for at løse 
konflikten. Vælg Valg > Hjælp for at få yderligere 
oplysninger.

Vigtige ikoner og indikatorer
 Enheden bruges på et GSM-netværk.

 Enheden bruges på et UMTS-netværk 
(netværkstjeneste).

 Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen 
Indbakke i Beskeder.

 Du har modtaget en eller flere nye e-mails 
i fjernpostkassen.

 Der er beskeder, som venter på at blive sendt, 
i mappen Udbakke.

 Du har ubesvarede opkald.

 Vises, hvis Ringetype er indstillet til Lydløs, 
og Tone ved besked og Tone ved e-mail er slået Fra.

 Telefonens tastat

 Du har en aktiv alar

 Den anden telefonlin

 Alle opkald til e
nummer. Hvis du har to
angiver tallet den aktive

 Der er tilsluttet et k
 angiver, at forbinde

 Der er tilsluttet en 

 Der er tilsluttet en
til enheden.

 Et dataopkald er akt

 En GPRS-pakkedataf
at forbindelsen er i vent
at en forbindelse er tilg

 En pakkedataforbind
som understøtter EDGE.
er i venteposition, og 
tilgængelig. Ikonerne an
på netværket, men enhe
EDGE til dataoverførslen

 En UMTS-pakkedata
at forbindelsen er i vent
at en forbindelse er tilg
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t en menu, kan du bruge 
stedet for navigeringstasten 
l programmerne. Når f.eks. 
n du trykke på  for at åbne 

nu
får 
g til 
ine 

r 
eks. 

 
 
n 
nalitet. Hvis du vil vende 
uen fra et åbent program, 

n af grupper ved at vælge 
.

 Du har indstillet enheden til at søge efter 
trådløse LAN-netværk, og der er et tilgængeligt trådløst 
LAN-netværk. Se ”Trådløst LAN” på side 73.

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk 
med kryptering.

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk 
uden kryptering.

 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.

Navi™-navigeringstast
Herefter kaldet navigeringstasten.

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. 

Brug Navi-hjulet, hvis du hurtigt vil gennemse 
lister i galleriet og musikafspilleren og navigere 
i multimediemenuen. Lad fingeren glide langs 
kanten af navigeringstasten med eller mod uret.

 Tip! Når du har åbne
taltasterne  og  i 
til hurtigt at få adgang ti
hovedmenuen er åben, ka
Beskeder.

Multimedieme
Med multimediemenuen 
du hurtigt og nemt adgan
multimedieindhold, spil, d
vigtigste kontakter og de 
nyeste internetbogmærke
og lokaliteter. Prøv den f.
til billeder og musik.

Du kan åbne eller lukke 
multimediemenuen ved 
at trykke på . Du kan
gennemse grupperne ved
hjælp af navigeringstaste
eller Navi-hjulets funktio
tilbage til multimediemen
skal du trykke på .

Du kan ændre rækkefølge
Valg > Arranger grupper



1

er 
ner 
mm) 

ligvis 

er 
al, da 
eden. 
for 
Nokia-av-stikket.

tern enhed eller et andet headset 
dt af Nokia til brug med denne 
ket, skal du være særligt 
eniveauet.

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

ed at sætte de medfølgende 

t eller hovedtelefoner 
tibel fjernbetjeningsenhed, 
AD-54, ved at tilslutte 
 til stikket i enheden 
indelse mellem headsettet 
g fjernbetjeningsenheden.
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Indikator for strømsparer
Skærmen slukkes for at spare på batteriet, efter at 
pauseskærmen er aktiveret. En indikator blinker for 
at angive, at enheden er tændt, men i dvaletilstand. 

Du finder oplysninger om, hvordan du slår indikatoren 
fra, under ”Dvaletilstand” på side 119.

Lydstyrke og indbyggede 
højttalere
Du kan hæve eller sænke lydstyrken, når du har et aktivt 
opkald eller lytter til en lyd, ved at trykke på 
lydstyrketasten.

Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte 
fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

 Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, 
når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være 
særdeles høj. 

Du kan anvende højttaleren under et opkald ved at trykke 
på Valg > Aktivér højttaler. 
Hvis du vil deaktivere højttaleren, skal du trykke på Valg > 
Aktivér håndsæt.

Headset
Du kan tilslutte et 
kompatibelt headset ell
kompatible hovedtelefo
til Nokia-av-stikket (3,5
på enheden. Du skal mu
vælge kabeltilstanden.

Tilslut ikke produkter, d
skaber et udgående sign
dette kan beskadige enh
Tilslut ikke nogen form 
strømspændingskilde til

Hvis du tilslutter en eks
end dem, der er godken
enhed, til Nokia-av-stik
opmærksom på lydstyrk

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

Du kan optimere lyden v
ørepuder på headsettet.

Du kan bruge et headse
sammen med en kompa
f.eks. Nokia Lydadapter 
fjernbetjeningsenheden
og derefter oprette forb
eller hovedtelefonerne o
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ammer, der kører i baggrunden, 
l du trykke på og holde  nede. 
rne på listen, og tryk på .

. Med en ekstern Bluetooth 
n du se din aktuelle position på 
r forskellige byer og lande, søge 

ge steder af interesse, planlægge 
et.

jenester, f.eks. byguider og en 
talevejledning. 

ninger om programmet 
.com/support eller dit lokale 

r en butik med mobilt indhold på 
e, hente og installere elementer, 
iefiler, på og til enheden via 

t. 
rede under de kataloger og 

orskellige tjenesteudbydere. 
for nogle af elementerne, men 
spillet et eksempel på dem gratis.
Visse headset indeholder ikke en mikrofon. 
Ved telefonopkald kan du bruge et headset af denne 
type sammen med en fjernbetjeningsenhed eller 
enhedens mikrofon.

Nokia Lydadapter AD-54 har lydstyrketaster til 
multimedieindhold, som kun anvendes til at justere 
lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Når du bruger visse typer headsetekstraudstyr, 
f.eks. Nokia Lydadapter AD-54, til at justere lydstyrken 
under et opkald, skal du bruge lydstyrketasten på enheden.

Forlængelse af levetiden 
for batterier
Funktioner, der bruger Bluetooth, trådløst LAN og 
pakkedataforbindelser eller tillader, at sådanne funktioner 
kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, 
øger behovet for batteristrøm og reducerer 
batteriets levetid.

Enhedens levetid forlænges ved at slå 
Bluetooth-forbindelsen fra, når du ikke har brug for den. 
Du kan også indstille Pakkedataforbind. til Efter behov 
for at angive, at enheden kun skal bruge en 
pakkedataforbindelse, hvis du starter et program eller 
foretager en handling, hvor det kræves. Se ”Pakkedata” 
på side 128.

Hvis du vil lukke de progr
og som du ikke bruger, ska
Vælg derefter programme

Kort 
Tryk på , og vælg Kort
GPS-modtager og Kort ka
kortet, gennemse kort ove
efter adresser og forskelli
ruter fra et sted til et and

Du kan også købe ekstra t
navigationstjeneste med 

Du finder yderligere oplys
på adressen www.nseries
Nokia-websted.

Hent 
Hent (netværkstjeneste) e
enheden. Du kan gennems
f.eks. programmer og med
internettet. 

Tryk på , og vælg Hen
Elementerne er kategorise
mapper, der er tildelt af f
Der skal muligvis betales 
du kan ofte få vist eller af
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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.

Hvis trådløse softwareopdateringer understøttes af 
netværket, kan du muligvis også anmode om opdateringer 
via enheden. Se ”Enhedsstyring” og 
”Softwareopdateringer” på side 80.

 Tip! Hvis du vil kontrollere enhedens softwareversion, 
skal du indtaste *#0000# i standbytilstand.
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ang eller 
e
sikafspillergruppen 
ed at trykke på . 
 på side 15.

usik > Musikafspil..
asts.
 navigere hen til den sang 
u vil høre.

lgte fil eller en liste over filer 
.

 
ryk 
e 

 

r 

e.
Musik
Musikafspiller 
Musikafspiller understøtter filformater, som f.eks. 
.aac, .aac+, .eaac+, .mp3, .wav og .wma. Musikafspiller 
understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner 
i et filformat eller alle varianter af filformater. 

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til 
podcastepisoder. Podcasting er en metode til overførsel 
af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af 
RSS- eller ATOM-teknologi, som muliggør afspilning 
på mobilenheder og pc'er.

 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.

Oplysninger om, hvordan du tilføjer sange på enheden, 
finder du under ”Overførsel af musik” på side 22.

Yderligere oplysninger om ophavsretlig beskyttelse finder 
du under ”Styring af digitale rettigheder” på side 114.

Afspilning af en s
en podcastepisod

 Tip! Du kan åbne mu
i multimediemenuen v
Se ”Multimediemenu”

1 Tryk på , og vælg M
2 Vælg Musik eller Podc
3 Vælg kategorier for at

eller podcastepisode, d
4 Du kan afspille den va

ved at trykke på 

Hvis du vil standse 
afspilningen midlertidigt,
skal du trykke på . T
på  for at genoptag
den. Du kan stoppe 
afspilningen ved at trykke
på .

Tryk på og hold  elle
 nede for at spole 

hurtigt fremad eller tilbag
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ik, der skal afspilles i visningen 
ge Musik.

n musik, der er tilgængelig på 
ge vises al musik. Hvis du vil have 
l du vælge Albummer, Kunstnere, 
er. Vælg Afspilningslister, hvis du 
lister.

t musikudvalg på enheden uden 
, skal du vælge Valg > Opdater 
et.

re afspilningslister i musikmenuen 
slister. Følgende afspilningslister 
afspillet, Senest afspillet og 

erne om afspilningslisten ved 
ingslistedetaljer.
ningsliste
fspilningsliste.
spilningslisten, og vælg OK.
 sange nu, eller vælg Nej for 
re.
 skal du vælge kunstnere for at 
 vil medtage på afspilningslisten. 
M
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Tryk på  for at gå til det næste element. Du kan vende 
tilbage til starten af elementet ved at trykke på . 
Hvis du vil springe til det forrige element, skal du trykke 
på  igen inden for 2 sekunder, efter at en sang 
eller podcast er startet.

Du kan slå tilfældig afspilning ( ) til eller fra ved 
at vælge Valg > Bland. 

Hvis du vil gentage det aktuelle element ( ), 
alle elementer ( ) eller slå gentaget afspilning fra, 
skal du vælge Valg > Gentag.

Hvis du afspiller podcasts, bliver blanding og gentaget 
afspilning automatisk slået fra.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du vælge 
Valg > Equalizer.

Du kan ændre balancen og stereobilledet eller øge bassen 
ved at vælge Valg > Lydindstillinger.

Hvis du vil have vist en visualisering under afspilningen, 
skal du vælge Valg > Vis visualisering.

Hvis du vil vende tilbage til standbytilstand og lade 
afspilleren være tændt i baggrunden, skal du trykke 
på afslutningstasten. Du kan også skifte til et andet 
åbent program ved at trykke på  og holde den nede.

Musikmenu
Du kan vælge mere mus
Nu afspilles, ved at væl

I musikmenuen vises de
enheden. Under Alle san
vist sorterede sange, ska
Genrer eller Komponist
vil have vist afspilnings

Når du har opdateret di
brug af musikafspilleren
for at opdatere bibliotek

Afspilningslister
Du kan få vist og håndte
ved at vælge Afspilning
vises automatisk: Mest 
Senest tilføjet.

Du kan få vist oplysning
at vælge Valg > Afspiln
Oprettelse af en afspil
1 Vælg Valg > Opret a
2 Indtast et navn til af
3 Vælg Ja for at tilføje

at tilføje sange sene
4 Hvis du har valgt Ja,

søge efter sange, du
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ilstande: aldrig afspillet, 
spillet.

 afspillet, afspilles den fra 
tion, næste gang den afspilles.

nden aldrig afspillet eller 
 fra begyndelsen.

med musikafspiller
LAN (trådløst lokalnetværk) 

netværk med kompatible 
 giver dig mulighed for at 
er gemt på Nokia N81-enheden, 
selvom du ikke er i nærheden. 
fra Nokia N81 til en kompatibel 
erligere oplysninger under 
 81 og ”Hjemmenetværk og 

 sang eller 

usik > Musikafspil..
asts.
lgende menuer for at navigere 

podcastepisode, du vil høre.
dcast, du vil høre, og vælg Valg > 
m.netværk.

 filen afspilles.
Tryk på  for at tilføje elementer. Tryk på  for 
at få vist en sangliste under en titel. Du kan skjule 
sanglisten ved at trykke på .

5 Når du har foretaget dine valg, skal du vælge Udført. 

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. Dette sletter ikke sangen 
fra enheden; 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.

Podcasts
I podcastmenuen vises de podcasts, der er tilgængelige 
på enheden.

Når du har opdateret enheden uden brug af 
musikafspilleren, skal du vælge Valg > Opdater 
for at opdatere samlingen.

Podcastepisoder har tre t
delvist afspillet og helt af

Hvis en episode er delvist
den sidste afspilningsposi

Hvis en episode er i tilsta
helt afspillet, afspilles den

Hjemmenetværk 
Med UPnP-arkitektur og W
kan du oprette et hjemme
enheder. Hjemmenetværk
fjernafspille indhold, der 
på en kompatibel enhed, 
Du kan også kopiere filer 
UPnP-enhed. Du finder yd
”Hjemmenetværk” på side
Galleri” på side 52.

Fjernafspilning af en
en podcastepisode
1 Tryk på , og vælg M
2 Vælg musik eller podc
3 Vælg kategorier i de fø

hen til den sang eller 
4 Vælg den sang eller po

Afspil > Afspil via hje
5 Vælg den enhed, hvor
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luetooth-forbindelse. Hvis du 
kal du vælge Dataoverførsel 
and.
ere musik med Windows 
u tilslutte det kompatible 
 Medieafspiller som 

kia Music Manager i Nokia Nseries 
lutte det kompatible USB-kabel 
om forbindelsestilstand.

rsel og medieafspillertilstanden 
filerne er placeret i enhedens 

ardforbindelsestilstanden for USB, 
 vælge Værktøjer > Forbind. > 

 ved hjælp af overførselstilstanden 
 Suite, skal du opdatere enhedens 
r opdateret musikudvalget 
atere biblioteket ved at vælge 
menu.

layer og Nokia Music Manager 
 er optimeret til overførsel af 
om, hvordan du overfører musik 
ger, finder du i brugervejledningen 
te.
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Trådløs kopiering af sange eller podcasts
Du kan kopiere eller overføre mediefiler fra din enhed til 
en anden kompatibel enhed, f.eks. en UPnP-kompatibel pc, 
ved at vælge en fil og vælge Valg > Kopiér til hjem.netv. 
eller Flyt til hjem.netværk. Deling af indhold behøver ikke 
at være aktiveret.

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. Yderligere 
oplysninger finder du under ”Bluetooth” på side 75.

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

Media Player. Du kan finde mere detaljerede 
oplysninger om kompatibiliteten med Windows 
Media Player i afsnittet om Nokia N81 
på Nokias websted.

• Nokia Nseries PC Suite 1.6 eller nyere.

Overførsel af musik fra en pc
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 B
bruger USB-kablet, s
som forbindelsestilst

• Hvis du vil synkronis
Media Player, skal d
USB-kabel og vælge
forbindelsestilstand.

• Hvis du vil bruge No
PC Suite, skal du tils
og vælge PC Suite s

Tilstanden til dataoverfø
kan kun anvendes, hvis 
lagerhukommelse.

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

Hvis du overfører musik
Dataoverførsel eller PC
bibliotek, efter at du ha
på enheden. Du kan opd
Valg > Opdater i Musik

Både Windows Media P
i Nokia Nseries PC Suite
musikfiler. Oplysninger 
med Nokia Music Mana
til Nokia Nseries PC Sui
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art synkronisering for at starte 

sering
dstillingen for filoverførsel 
ed at klikke på pilen under 
en og klikke på Konfigurer 

fkrydsningsfeltet Synkroniser 
r fjern markeringen af det.

nkroniser enheden automatisk 
der din enhed, opdateres 
automatisk ud fra de 
algt i Windows Media Player.

en afspilningslister, vælges hele 
c til synkronisering. Bemærk, 
deholde flere filer, end der er 
jælpen til Windows Media Player 
inger.

eden synkroniseres ikke 
Windows Media Player.

utik 
ærkstjeneste) kan du søge efter, 
, som du kan hente til enheden. 
sten for at kunne købe musik.

sikbutik findes i dit land, 
om.
Musikoverførsel med Windows Media Player
Musiksynkroniseringens funktioner afhænger af den 
enkelte version af programmet Windows Media Player. 
Se de tilsvarende vejledninger og hjælpefunktioner 
til Windows Media Player, hvis du vil have yderligere 
oplysninger.

Manuel synkronisering
Når du har oprettet forbindelse mellem enheden og en 
kompatibel pc, vælges manuel synkronisering automatisk 
i Windows Media Player, hvis der ikke er tilstrækkelig ledig 
hukommelse på enheden. Med manuel synkronisering kan 
du vælge de sange og afspilningslister, du vil flytte, 
kopiere eller fjerne.

Den første gang du opretter forbindelse til enheden, 
skal du indtaste et navn, som bruges som navnet 
på din enhed i Windows Media Player.
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 St
synkroniseringen.

Automatisk synkroni
Du kan ændre standardin
i Windows Media Player v
Synkroniser, vælge enhed
synkronisering. Markér a
enheden automatisk, elle

Hvis afkrydsningsfeltet Sy
er markeret, og du forbin
enhedens musikbibliotek 
afspilningslister, du har v

Hvis der ikke er valgt nog
musikbiblioteket på din p
at pc'ens bibliotek kan in
plads til på enheden. Se h
for at få yderligere oplysn

Afspilningslisterne på enh
med afspilningslisterne i 

Nokias musikb
I Nokias musikbutik (netv
gennemse og købe musik
Du skal tilmelde dig tjene

Du kan se, om Nokias mu
på adressen music.nokia.c
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et Visual Radio som almindelig 
isk indstilling af kanaler og gemte 
men med visuelle oplysninger, der 
rogram, der er aktivt på skærmen, 

s den pågældende radiostation 
l Radio. Tjenesten Visual Radio 
tværkstjeneste). Du kan lytte 
 bruger andre programmer 

te over alle de stationer, 
isual Radio, på adressen 
com. 

 til tjenesten Visual Radio, 
ne og radiostationerne 
ke Visual Radio.

m tilgængelighed og priser 
jenesten ved at kontakte 

e et opkald eller besvare 
ens du lytter til radioen. 
t igangværende opkald.

radio
f radioudsendelsen afhænger 
ing i det pågældende område.

 af en anden antenne end den 
. Der skal tilsluttes et kompatibelt 
M
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Der skal være angivet et gyldigt internetadgangspunkt 
på enheden, for at du kan få adgang til Nokias musikbutik. 
Yderligere oplysninger finder du under ”Adgangspunkter” 
på side 126.

Du kan åbne programmet ved at trykke på  og vælge 
Musik > Musikbutik. Vælg Hjælp på hovedsiden for 
at få yderligere oplysninger.

 Tip! Du kan finde mere musik i forskellige kategorier 
i musikmenuen ved at vælge Valg > Find i Musikbutik 
i musikafspilleren.

Indstillinger for musikbutik
Du bliver muligvis bedt om at angive følgende indstillinger:

Standardadg.pt. – vælg det adgangspunkt, der skal 
bruges, når du opretter forbindelse til musikbutikken.

I musikbutikken kan du muligvis redigere indstillingerne 
ved at vælge Valg > Indstillinger.
Du kan også få adgang til Nokias musikbutik fra 
din kompatible pc på adressen music.nokia.com. 
Vælg Hjælp på hovedsiden for at få yderligere oplysninger.

Radio 
Tryk på , og vælg Musik > Radio. 

Første gang du åbner Visual Radio, hjælper en guide 
dig med at gemme lokale radiostationer.

Du kan bruge programm
FM-radio med automat
radiostationer eller sam
er relateret til det radiop
og som du lytter til, hvi
udbyder tjenesten Visua
anvender pakkedata (ne
til FM-radioen, mens du
på enheden.

Du kan se den nyeste lis
der udbyder tjenesten V
http://www.visualradio.

Hvis du ikke har adgang
understøtter operatører
i dit område muligvis ik

Du kan få oplysninger o
og om abonnement på t
din tjenesteudbyder. 

Du kan normalt foretag
et indgående opkald, m
Radioen slukkes under e

Sådan hører du 
Bemærk, at kvaliteten a
af radiostationens dækn

FM-radioen er afhængig
trådløse enheds antenne
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til standbytilstand og lade 
 baggrunden, skal du vælge 
en.

 indhold
t visuelt indhold for den 
i øjeblikket, ved at vælge  
tjeneste. Hvis id'et for den 
emt for stationen, skal du 
nt for at søge efter det 
ærkstjeneste).

delse til den visuelle tjeneste, 
 indhold på skærmen.

emte stationer ved at vælge 

t station, skal du vælge Valg > 
u kan få vist tilgængeligt visuelt 
 at vælge Valg > Station > 

for en station ved at vælge 
r.
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 medietasterne  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 medietasterne  
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, hvilke stationer der er tilgængelige 
det sted, hvor du befinder dig, skal du vælge Valg > 
Stationsoversigt (netværkstjeneste).

Du kan gemme den station, du lytter til i øjeblikket, 
på listen over stationer ved at vælge Valg > Gem station. 
Du kan åbne listen over gemte stationer ved at vælge 
Valg > Stationer.

Hvis du vil vende tilbage 
FM-radioen være tændt i
Valg > Afspil i baggrund

Visning af visuelt
Du kan få vist tilgængelig
radiostation, du lytter til 
eller Valg > Start visuel 
visuelle tjeneste ikke er g
angive det eller vælge He
i stationsoversigten (netv

Når der er oprettet forbin
vises det aktuelle visuelle

Gemte stationer
Du kan åbne listen over g
Valg > Stationer.

Hvis du vil lytte til en gem
Station > Lyt til kanal. D
indhold for en station ved
Start visuel tjeneste. 

Du kan ændre detaljerne 
Valg > Station > Redige
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dcastprogram, skal du angive 
selsindstillingerne.

elsesmetode er trådløst 
in tjenesteudbyder for at få 
r anvendelse af og priser på 
 forbindelsestyper. Der findes 
ementstyper, bl.a. hvor man 

løb får ubegrænset datatrafik.

se LAN-netværk, der er inden 
ykke på  og vælge Værktøjer > 
 Tilgæng. WLAN. 

ternetadgangspunkt i et netværk, 
giv adgangspunkt.

inger
indelsesindstillingerne, 
 vælge Musik > Podcasting > 
orbindelse. Angiv følgende:

t – vælg adgangspunktet for 
il internettet.

ngiv den søgetjeneste til podcasts, 
.
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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 det adgangspunkt, der skal bruges 
til dataforbindelsen til Visual Radio. Der skal ikke anvendes 
et adgangspunkt, når du bruger programmet som 
almindelig FM-radio.

Aktuelt område – vælg det område, du befinder 
dig i. Denne indstilling vises kun, hvis der ikke 
var netværksdækning, da programmet blev startet.

Nokia Podcasting 
Med Nokias podcastprogram kan du søge efter, opleve, 
abonnere på og hente podcasts trådløst til enheden samt 
afspille, administrere og dele lyd- og videopodcasts ved 
hjælp af enheden.

Du åbner Nokias podcastprogram ved at trykke på  og 
vælge Musik > Podcasting.

Indstillinger
Før du bruger Nokias po
forbindelses- og overfør

Den anbefalede forbind
LAN (WLAN). Kontakt d
oplysninger om vilkår fo
datatjenester ved andre
mange forskellige abonn
for et fast månedligt be

Du kan søge efter trådlø
for rækkevidde, ved at tr
Forbind. > Forb.styr. >

Hvis du vil oprette et in
skal du vælge Valg > An

Forbindelsesindstill
Hvis du vil redigere forb
skal du trykke på  og
Valg > Indstillinger > F

Standardadgangspunk
at angive forbindelsen t

URL på søgetjeneste – a
der skal anvendes i Søg
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få yderligere oplysninger om, 
r.

dardindstillingerne, skal du 
ndarder i visningen Indstillinger.

g mulighed for at finde podcasts 

r den søgetjeneste til podcasts, 
 Valg > Indstillinger > 

getjeneste.

ts ved at trykke på , vælge 
g og indtaste de ønskede 

t søger efter podcasttitler 
lser, ikke bestemte episoder. 
f.eks. fodbold eller hiphop, 
sultater end et bestemt hold 
ner.

erede kanaler og tilføje dem til 
lg > Abonner. Du kan også tilføje 
sts ved at vælge én.

ng ved at vælge Valg > 

websted ved at vælge Valg > 
rkstjeneste).
Overførselsindstillinger
Hvis du vil redigere overførselsindstillingerne, 
skal du trykke på  og vælge Musik > Podcasting > 
Valg > Indstillinger > Hentning. Angiv følgende:

Gem i/på – angiv den placering, hvor dine podcasts skal 
gemmes. Det anbefales at bruge lagerhukommelse for 
at få optimal brug af lagerplads.

Opdateringsinterval – angiv, hvor ofte podcasts skal 
opdateres.

Næste opdateringsdato – angiv datoen for den næste 
automatiske opdatering.

Næste opdateringstid – angiv tidspunktet for den næste 
automatiske opdatering.

Der sker kun automatiske opdateringer, 
hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, 
og hvis Nokias podcastprogram kører. 
Hvis Nokias podcastprogram ikke kører, aktiveres 
de automatiske opdateringer ikke.

Hentningsgrænse (%) – angiv størrelsen på den 
hukommelse, der anvendes til hentning af podcasts.

Når grænse overskrides – angiv, hvad der skal ske, 
hvis størrelsen på de data, der hentes, overstiger 
overførselsgrænsen.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente 
podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder 
data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt 

tjenesteudbyderen for at 
hvad dataoverførsel koste

Hvis du vil gendanne stan
vælge Valg > Gendan sta

Søgning
Søgeprogrammet giver di
efter nøgleord eller titel.

Søgeprogrammet anvende
du angiver i Podcasting >
Forbindelse > URL på sø

Du kan søge efter podcas
Musik > Podcasting > Sø
nøgleord.

 Tip! Søgeprogramme
og nøgleord i beskrive
Generelle emner, som 
giver normalt bedre re
eller en bestemt kunst

Du kan abonnere på mark
Podcasts ved at vælge Va
en podcast til dine podca

Du kan starte en ny søgni
Ny søgning. 

Du kan gå til podcastens 
Åbn internetside (netvæ
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e eller mappe ved at vælge 
te eller Mappe. Indtast en titel, 
cessor Markup Language) 
dført.

gte mappe, det valgte internetlink 
liste ved at vælge Valg > Rediger.

ml-fil, der er gemt på enheden, 
portér OPML-fil. Angiv filens 
en.

 som en MMS-besked eller via 
e ved at vælge mappen og vælge 

ked med en .opml-fil via en 
kal du åbne filen for at gemme 
. Åbn Modtaget for at abonnere 
 skal tilføjes til Podcasts.

nnement på en podcast, 
ler ved at indtaste en URL-adresse, 
fspille episoder i Podcasts.

s, du har oprettet abonnement på, 
g > Podcasts. Vælg podcasttitlen 

 episodetitler (en episode er en 
dcast). 
M
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Du kan få vist oplysningerne om en podcast ved at vælge 
Valg > Beskrivelse. 

Du kan sende en eller flere markerede podcasts til 
en anden kompatibel enhed ved at vælge Valg > Send.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Lister
Lister (biblioteker) hjælper dig med at finde 
nye podcastepisoder, du vil abonnere på.

Hvis du vil åbne Lister, skal du trykke på  og vælge 
Musik > Podcasting > Lister.

Listernes indhold ændrer sig. Vælg den ønskede mappe 
for at opdatere den (netværkstjeneste). Når mappen 
skifter farve, skal du trykke på navigeringstasten igen 
for at åbne mappen.

Listerne kan omfatte de mest populære podcasts 
eller mapper med særlige temaer. 

Tryk på navigeringstasten for at åbne den ønskede mappe. 
Der vises en liste over podcasts.

Hvis du vil abonnere på en podcast, skal du vælge titlen 
og trykke på navigeringstasten. Når du har abonneret 
på podcastepisoder, kan du hente, administrere og afspille 
dem i Podcasts.

Du kan tilføje en ny list
Valg > Ny > Internetlis
opml-filens (Outline Pro
URL-adresse, og vælg U

Du kan redigere den val
eller den valgte internet

Du kan importere en .op
ved at vælge Valg > Im
placering, og importér d

Du kan sende en mappe
en Bluetooth-forbindels
Valg > Send.

Når du modtager en bes
Bluetooth-forbindelse, s
den i Modtaget i Lister
på nogle af linkene, der

Hentning
Når du har oprettet abo
kan du via Lister, Søg el
administrere, hente og a

Hvis du vil se de podcast
skal du vælge Podcastin
for at få vist de enkelte
bestemt mediefil i en po
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en af den valgte podcast eller de 
t vælge Valg > Stop opdatering. 

dcast ved at indtaste podcastens 
e Valg > Ny podcast.

der, hvis der ikke er angivet 
is du bliver bedt om at indtaste 
ngskode under 

e podcasts URL-adresse ved 

odcast eller markerede podcasts 
 Valg > Slet.

odcast eller markerede podcasts 
pml-filer i en MMS-besked eller 
lse ved at vælge Valg > Send.

ller sende en gruppe markerede 
vælge Valg > Markér/fjern 
e podcasts og vælge Valg for 
dling.

ebsted (netværkstjeneste) 
internetside.

ighed for at kommunikere med 
casten, ved at stemme eller 
 Valg > Vis kommentarer for 

internettet for at gøre det.
Vælg episodetitlen for at starte hentningen. Hvis du 
vil hente eller fortsætte med at hente de valgte eller 
markerede episoder, skal du vælge Valg > Hent eller 
Fortsæt hentning. Du kan hente flere episoder 
på samme tid.

Du kan afspille en del af en podcast, mens den hentes, 
eller når den er hentet delvist, ved at vælge Podcasts > 
Valg > Afspil eksempel.

Hele podcasts, der er hentet til enheden, 
kan findes i mappen Podcasts men de vises ikke, 
før musikbiblioteket opdateres.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Afspilning og administration 
af podcasts
Du kan få vist de tilgængelige episoder fra den valgte 
podcast ved at vælge Valg > Åbn. Under hver episode 
kan du se filens format og størrelse samt 
overførselstidspunktet.

Når hentningen af podcasten er fuldført, kan du afspille 
hele episoden ved at vælge Podcasts > Valg > Afspil 
eller trykke på  og vælge Musik > Musikafspiller > 
Podcasts.

Du kan opdatere den valgte podcast eller de markerede 
podcasts med en ny episode ved at vælge Valg > Opdater.

Du kan stoppe opdatering
markerede podcasts ved a

Hvis du vil tilføje en ny po
URL-adresse, skal du vælg

Kontakt din tjenesteudby
et adgangspunkt, eller hv
et brugernavn og en adga
pakkedataforbindelser.

Du kan redigere den valgt
at vælge Valg > Rediger.

Du kan slette en hentet p
fra enheden ved at vælge

Du kan sende den valgte p
til en anden enhed som .o
via en Bluetooth-forbinde

Du kan opdatere, slette e
podcasts samtidig ved at 
mark., markere de ønsked
at vælge den ønskede han

Du kan åbne podcastens w
ved at vælge Valg > Åbn 

Nogle podcasts giver mul
dem, der har oprettet pod
skrive kommentarer. Vælg
at oprette forbindelse til 
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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.
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e og redigere kontaktkort, 
grammet 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 94.

oplysninger, skal du vælge det 
e Valg > Send visitkort > 

e-mail eller Via Bluetooth. 
og ”Afsendelse af data via 
” på side 77.

rive kontaktkort via en 
 på en printer, der er forberedt 
file), f.eks. HP Deskjet 450 
 Photosmart 8150, skal du vælge 

akt til en gruppe, skal du vælge 
vises kun, hvis du har oprettet 
 af kontaktgrupper” på side 33.
Kontakter (telefonbog) 
Tryk på , og vælg Kontakter. I Kontakter kan du 
gemme og opdatere kontaktoplysninger. 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. 
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 bogstaver i kontaktens navn i søgefeltet. 
Der vises en liste over de kontakter, der starter med de 
pågældende bogstaver.

Tip! Hvis du vil tilføj
kan du også bruge pro
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
kort, du vil sende, og vælg
Via SMS, Via MMS, Via 
Se ”Beskeder” på side 34 
en Bluetooth-forbindelse

Tip! Hvis du vil udsk
Bluetooth-forbindelse
til BPP (Basic Print Pro
Mobile Printer eller HP
Valg > Udskriv.

Hvis du vil tilføje en kont
Valg > Tilføj til gruppe (
en gruppe). Se ”Oprettelse
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akter til dit SIM-kort, skal du 
 de navne, du vil kopiere, 
 til SIM-bibli. eller Valg > 
tek. Kun kontaktkortfelter, 
-kortet, kopieres.

nisere dine kontakter med 
d Nokia Nseries PC Suite. 

g andre SIM-tjenester
af SIM-kortet for at få 
m adgangen til og brugen 
t kan være tjenesteudbyderen 

er.

ntakter > Valg > 
bibliotek for at se de navne 
å SIM-kortet. I SIM-biblioteket 
ller kopiere numrene til Kontakter, 
ld.

en over begrænsede numre, skal 
ontakter > Med begrænsede nr.. 
un, hvis den understøttes 

gående opkald fra enheden 
re, skal du vælge Valg > 
 skal bruge PIN2-koden til 
e begrænsede numre eller 
d begrænsede numre. Kontakt 

 du ikke har koden. Hvis du vil 
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Hvis du vil kontrollere, hvilke grupper en kontakt 
tilhører, skal du vælge kontakten og vælge Valg > 
Hører til grupper.
Du kan slette et kontaktkort i Kontakter ved at vælge 
et kort og trykke på . 

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 Gå til Kontakter, og vælg en kontakt.
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 kontakter
Hvis du vil kopiere navne og numre fra et SIM-kort til 
enheden, skal du trykke på  og vælge Kontakter > 
Valg > SIM-kontakter > SIM-bibliotek, vælge de navne, 
du vil kopiere, og vælge Valg > Kopiér til Kontakter.

Hvis du vil kopiere kont
under Kontakter vælge
og vælge Valg > Kopiér
Kopiér > Til SIM-biblio
der understøttes af SIM

 Tip! Du kan synkro
en kompatibel pc me

SIM-bibliotek o
Kontakt din forhandler 
yderligere oplysninger o
af SIM-korttjenester. De
eller en anden forhandl

Tryk på , og vælg Ko
SIM-kontakter > SIM-
og numre, der er gemt p
kan du tilføje, redigere e
og du kan foretage opka

Hvis du vil have vist list
du vælge Valg > SIM-k
Denne indstilling vises k
af SIM-kortet.

Hvis du vil begrænse ud
til udvalgte telefonnum
Slå begræns. nr. til. Du
at aktivere og deaktiver
redigere kontakterne me
tjenesteudbyderen, hvis
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edlem af gruppen ringer til dig, 
te ringetone (hvis nummeret på 
des med opkaldet, og din enhed 

ved at vælge Standardtone 

ontaktgrupper
er for at åbne gruppelisten.
e. 

en, eller brug standardnavnet, 

g Valg > Tilføj medlemmer.
tryk på  for at markere den. 
 medlemmer ad gangen, 
 handling for alle de kontakter, 

kontakterne til gruppen.

ppe, skal du vælge 
et nye navn og vælge OK.

emmer fra en gruppe
il ændre, på gruppelisten.
ælg Valg > Fjern fra gruppe.
ontakten fra gruppen.
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 åbne et kontaktkort, eller 

gå til gruppelisten, og vælg en kontaktgruppe.
2 Vælg Valg > Ringetone. Der åbnes en liste 

med ringetoner.
3 Vælg den ringetone, du vil bruge til den enkelte kontakt 

eller medlemmerne af den valgte gruppe. Du kan også 
bruge et videoklip som ringetone.

Når en kontakt eller et m
afspiller enheden den valg
den person, der ringer, sen
genkender det).

Du kan fjerne ringetonen 
på 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
skal du gentage denne
du vil tilføje.

6 Vælg OK for at tilføje 

Hvis du vil omdøbe en gru
Valg > Omdøb, indtaste d

Fjernelse af medl
1 Vælg den gruppe, du v
2 Rul til kontakten, og v
3 Vælg Ja for at fjerne k
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mes kladdebeskeder, der ikke 

es de seneste beskeder, 
 ikke hvis de er sendt via en 
plysninger om, hvordan du 
der, der skal gemmes, finder 
inger” på side 44.

r, som venter på at blive sendt, 
igt i udbakken, når enheden 
dækningsområde.

 anmode netværket om at sende 
over de SMS- og MMS-beskeder, 
jeneste).

 anmodninger om tjenester 
mandoer), f.eks. 
 til netværkstjenester, 
ed at vælge Valg > 

ovedvisningen i Beskeder.
kstjeneste) gør det muligt 

 forskellige emner, f.eks. 
 fra din tjenesteudbyder. Kontakt 
at få yderligere oplysninger 
og relevante emnenumre. 
Beskeder, og vælg Valg > 
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Beskeder 
Tryk på , og vælg Beskeder (netværkstjeneste).

 Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. 
E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden 
måde være skadelige for enheden eller pc'en. 

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 41.

 Kladder – heri gem
er blevet sendt.

 Sendt – heri gemm
der er blevet sendt, dog
Bluetooth-forbindelse. O
ændrer antallet af beske
du under ”Andre indstill

 Udbakke – beskede
placeres f.eks. midlertid
er uden for netværkets 

 Rapporter – du kan
dig en leveringsrapport 
du har sendt (netværkst

Du kan angive og sende
(også kaldet USSD-kom
aktiveringskommandoer
til din tjenesteudbyder v
Tjenestekommando i h

Cell broadcast (netvær
at modtage beskeder om
vejr- eller trafikforhold,
din tjenesteudbyder for 
om tilgængelige emner 
Gå til hovedvisningen i 
Cell broadcast.



Be
sk

ed
er

35

fsendelse 

S-besked eller skrive en e-mail, 
orbindelsesindstillinger på plads. 
å side 38 og ”E-mail” på side 41.

 begrænse størrelsen 
et indsatte billede overskrider 
enheden gøre billedet mindre, 
lp af MMS.

 vælg mellem 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.
S-beskeden eller 
et Emne. Hvis du vil ændre, 
lige, skal du vælge Valg > 
Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages 
i UMTS-netværk. En pakkedataforbindelse kan 
forhindre cell broadcast-modtagelse.

Indtastning af tekst
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 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
af MMS-beskeder. Hvis d
denne begrænsning, kan 
så det kan sendes ved hjæ

1 Tryk på Ny besked og
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 MM
e-mail-beskeden i felt
hvilke felter der er syn
Adressefelter.
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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, 
indstillinger fylder mere og 
ntal tegn, der kan sendes i en 

nde videoklip, der er gemt 
 som overskrider det trådløse 
ænsning, 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
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6

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 Valg > 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 opkaldstasten.

 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
og tegn fra andre sprog
begrænser derved det a
enkelt besked. 

Du kan muligvis ikke se
i .mp4-filformatet, eller
netværks størrelsesbegr

 Tip! Du kan kombi
til en præsentation o
Begynd at oprette en
Opret præsentation
hvis MMS-oprettels
vejledning eller Ube
på side 40.



Be
sk

ed
er

37

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, 
.

ra beskeden ved at trykke på 
nte valgmulighed.

eskeder
er meddelelser om f.eks. 
 kan indeholde en tekst eller 
dbyderen, hvis du ønsker 
ighed og abonnement.
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 du 
vil åbne en besked i Indbakke, skal du rulle til beskeden 
og trykke på . Hvis du vil besvare en modtaget besked, 
skal du vælge Valg > Besvar.

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 meddelelse om, at der ligger en 
MMS-besked og venter i MMS-beskedcentralen. Hvis du 
vil starte en pakkedataforbindelse for at hente beskeden 
til enheden, skal du vælge Valg > Hent.

Når du åbner en MMS-besked ( ), ser du måske et billede 
og en besked.  vises, hvis der medfølger lyd, og  
vises, hvis der medfølger video. Hvis du vil afspille lyden 
eller videoen, skal du vælge det relevante ikon.

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
i en konfigurationsbesked

Du kan gemme dataene f
Valg og vælge den releva

Internettjenesteb
Internettjenestebeskeder 
nyhedsoverskrifter, og de
et link. Kontakt tjenesteu
oplysninger om tilgængel



3

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 35.

ail-beskeder
u vælge Valg > Opret forbindelse 
e til fjernpostkassen.

mail, og vælg mellem følgende: 
bindelsen for at afbryde 
n e-mail-besked ved at trykke 

forbindelse til en fjernpostkasse, 
 Hent e-mail og vælge 
heder:
lle nye beskeder.
hente de markerede beskeder.
lle beskeder fra postkassen.
ntningen ved at vælge Annuller.
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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 126.

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 41.

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne 
fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du 
giver postkassen, Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. 
Du kan højst have seks postkasser.

Åbning af postkassen
Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du 
vil oprette forbindelse til postkassen (Opret forbindelse 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

Tryk på Valg > Hent e-
Vælg Valg > Afbryd for
forbindelsen. Du åbner e
på navigeringstast . 
1 Når du har en åben 

skal du vælge Valg >
en af følgende mulig
Nye – for at hente a
Valgte – for kun at 
Alle – for at hente a
Du kan annullere he
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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 serveren ved at 
markeret til sletning ved næste 
e Valg > Annuller sletning.

bindelsen 

vælge Valg > Afbryd 
de dataforbindelsen til 

skeder
, MMS- og SMS-beskeder 

ed, skal du vælge den og vælge 
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 43.

Hvis enheden indstilles til at hente e-mail-beskeder 
automatisk, kan det medføre, at der overføres store 
mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt 
tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, 
hvad dataoverførsel koster.

Sletning af e-mail-beskeder
Du kan slette en e-mails indhold fra enheden, 
men bevare det i fjernpostboksen, ved at vælge 
Valg > Slet. Vælg Kun telefon i Slet besked fra:.

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
rulle til en e-mail, der er 
forbindelse ( ), og vælg

Afbrydelse af for
til postkassen
Når du er online, skal du 
forbindelsen for at afbry
fjernpostkassen.

Aflytning af be
Du kan aflytte lyd-, mail-
i Indbakke.

Hvis du vil aflytte en besk
Valg > Aflyt. 
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ruge tegnkonvertering til et andet 
gængeligt, skal du vælge 

 vælg, hvilken beskedcentral der 
f SMS-beskeder.

, 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 

 vælg, hvilken forbindelse der 

 vælg, om du ønsker, 
des vha. det samme 

etværkstjeneste).

der > Valg > Indstillinger > 
mellem følgende:

størrelsen på billedet 
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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 beskedcentraler eller adgangspunkter kan 
være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du 
kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

SMS-beskeder
Tryk på , vælg Beskeder > Valg > Indstillinger > 
SMS-besked, og vælg mellem følgende:

Beskedcentraler – for at få vist en liste over alle 
de SMS-beskedcentraler, der er angivet.

Tegnsæt – hvis du vil b
tegnsæt, når dette er til
Reduceret understø..
Beskedcentral i brug –
skal bruges til levering a

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.

Foretrukken forbind. –
skal bruges.

Svar via samme cent. –
at svarbeskeden skal sen
SMS-centralnummer (n

MMS-beskeder
Tryk på , vælg Beske
MMS-besked, og vælg 

Billedstørrelse – angiv 
i en MMS-besked.
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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 

eder > Valg > Indstillinger > 

 postkasse du vil bruge til 
l du vælge Postkasse i brug 

e og dens beskeder fra enheden 
 og trykke på .

tkasse ved at vælge Valg > 

 en postkasse for at ændre 
rbindelsesindstil., 
ningsindstillinger 
.

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 trådløse hjemmenetværk, kan 
det være dyrere at sende og modtage MMS-beskeder.

Hvis du vælger MMS-hentning > Altid automatisk, 
opretter enheden automatisk en aktiv 
pakkedataforbindelse for at hente beskeden, både når 
du er i og uden for dit trådløse hjemmenetværk.

Tillad anonyme besk. – vælg, om du vil afvise beskeder, 
der kommer fra en anonym afsender.

Modtag reklamer – angiv, om du vil modtage 
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 Besk
E-mail.

Hvis du vil angive, hvilken
afsendelse af e-mails, ska
og vælge en postkasse.

Du kan fjerne en postkass
ved at rulle til postkassen

Du kan oprette en ny pos
Ny postkasse.

Vælg Postkasser, og vælg
følgende indstillinger: Fo
Brugerindstillinger, Hent
og Automatisk hentning
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Forbindelsesindstillinger
Du kan redigere indstillingerne for e-mail-beskeder, 
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 – vælg et internetadgangspunkt 
(IAP). Se ”Adgangspunkter” på side 126.

Navn på postkasse – indtast et navn til postkassen.

Postkassetype – angiv, hvilken e-mail-protokol udbyderen 
af fjernpostkassetjenesten anbefaler. Der er følgende 
valgmuligheder: POP3 og IMAP4. Denne indstilling kan 
ikke ændres.

Sikkerhed (porte) – vælg den sikkerhedsindstilling, 
der skal bruges for at sikre forbindelsen til fjernpostkassen.

Port – angiv en port for forbindelsen.

Sikkert login til APOP (kun for POP3) – bruges sammen 
med POP3-protokollen til at kryptere afsendelsen 

af adgangskoder til e-m
forbindelse til postkasse

Du kan redigere indstilli
du sender, ved at vælge
mellem følgende:

Min e-mail-adresse – 
du får af tjenesteudbyd

Server: udgående – ind
på den e-mail-server, de
muligvis kun benytte di
udgående e-mails. Kont
at få yderligere oplysnin

Indstillingerne for Brug
Adgangspunkt i brug, S
indstillingerne under In

Brugerindstillinger
Mit navn – indtast dit n
e-mail-adresse på modt
enhed understøtter funk

Send besked – angiv, h
enhed. Vælg Straks, hvi
til postkassen, når du væ
Ved næste forbind., sen
til fjernpostkassen.

Send kopi til mig – væ
af e-mailen til din egen
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v, hvornår og hvor ofte 

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.

eskeder
eder > Valg > Indstillinger > 
 du vil modtage 

heden skal aktivere browseren 
netværksforbindelse til hentning 
er en tjenestebesked, skal du 
utomatisk.

ner og deres emnenumre hos 
på , vælg Beskeder > Valg > 
cast, og vælg mellem følgende:

u vil modtage cell 
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 – angiv, hvor mange nye 
e-mail-beskeder der skal hentes til postkassen.

IMAP4-mappesti (kun for IMAP4) – angiv mappestien 
for de mapper, der skal tilføjes (abonneres på).

Mappeabonnementer (kun for IMAP4) – tilføj 
(abonner på) andre mapper i fjernpostkassen, 
og hent indhold fra disse mapper.

Automatisk hentning
E-mail-meddelelser – hvis du automatisk vil have hentet 
overskrifter (headers) til enheden, når du modtager nye 
e-mails i fjernpostkassen, skal du vælge Autoopdatering 
eller Kun i hjemmenetv..

Hentning af e-mails – hvis du automatisk vil have hentet 
overskrifter til nye e-mail-beskeder fra fjernpostkassen 
på angivne tider, skal du vælge Aktiveret eller 

Kun i hjemmenetv.. Angi
beskederne 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

Internettjenesteb
Tryk på , og vælg Besk
Tjenestebesked. Vælg, om
tjenestebeskeder. Hvis en
automatisk og oprette en 
af indhold, når du modtag
vælge Hent beskeder > A

Cell broadcast
Kontrollér tilgængelige em
din tjenesteudbyder. Tryk 
Indstillinger > Cell broad

Modtagelse – vælg, om d
broadcast-beskeder.
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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. – vælg, om du vil gemme en kopi 
af de SMS-, MMS- eller e-mail-beskeder, du har sendt, 
i mappen Sendt.

Antal gemte besk. – angiv, hvor mange sendte beskeder 
der skal gemmes i mappen Sendt ad gangen. Når grænsen 
er nået, slettes den ældste besked.

Hukommelse i brug – Vælg den hukommelse, hvor du 
vil gemme dine beskeder: Telefonhukom. 
eller Lagerhukommelse.
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 videoer til enheden ved at vælge 
pen Billeder & video. Browseren 
t bogmærke, du vil bruge til 

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 
lse. Hvis du vil have vist et 
eoklip i Galleri eller i RealPlayer, 

 video. Billed- og videoklipfilerne 
dato. Antallet af filer vises.

r ud fra et åbent billede 
rne ved siden af skærmen. 
kke permanent.

illede til venstre eller højre 
r > Til venstre eller Til højre.

eoklip eller et billede, 
iger. Der åbnes et 
eller et videoredigeringsprogram. 
p” på side 48. Se ”Redigering af 
Galleri 
Du kan gemme og organisere dine billeder, videoklip, 
lydklip, afspilningslister og streaminglinks eller dele dine 
filer med andre kompatible UPnP-enheder (Universal Plug 
and Play) via trådløst LAN ved at trykke på  og 
vælge Galleri.

 Tip! Du kan åbne billedgruppen i multimediemenuen 
ved at trykke på . Se ”Multimediemenu” 
på side 15.

Visning og gennemsyn af filer
Vælg Billeder & video , Musiknumre , Lifeblog , 
Lydklip , Streaminglinks , Præsentationer  eller 
Alle filer , og tryk på  for at åbne det valgte element. 
Indholdet i mappen Billeder & video vises 
i landskabstilstand.

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.

Hvis du vil åbne en fil, skal du trykke på . Videoklip, 
.ram-filer og streaminglinks åbnes og afspilles 
i programmet RealPlayer, og musik og lydklip afspilles 
i Musikafspil.. Se ”RealPlayer” på side 106 og 
”Musikafspiller” på side 19.

Du kan hente billeder eller
ikonet for overførsel i map
åbnes, og du kan vælge e
at hente elementer.

Billeder og videok
Billeder, der er taget, og v
kameraet, gemmes i map
Der kan også sendes bille
MMS-besked, som en ved
via en Bluetooth-forbinde
modtaget billede eller vid
skal du først gemme det.

Vælg Galleri > Billeder &
er ordnet i en løkke efter 

Du kan zoome ind på elle
ved at trykke på spiltaste
Zoomforholdet gemmes i

Du kan rotere det valgte b
ved at vælge Valg > Roté
Hvis du vil redigere et vid
skal du vælge Valg > Red
billedredigeringsprogram 
Se ”Redigering af videokli
billeder” på side 47. 
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slinje skal vises på skærmen, 
s ikoner.

linje kun skal vises, når du har brug 
alg > Skjul ikoner. Tryk på  for 
ærktøjslinje.

lgte videoklip.

te billede eller videoklip.

ller fjerne et billede fra 
skriftsmappe” på side 47. 

rne i udskriftsmappen.

show med dine billeder.
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Hvis du vil oprette brugerdefinerede (brugertilpassede) 
videoklip, skal du vælge et videoklip i galleriet og derefter 
vælge Valg > Rediger. Se ”Redigering af videoklip” 
på side 48.

Hvis du vil udskrive dine billeder på en kompatibel 
printer eller gemme dem for at udskrive dem, skal du 
vælge Valg > Udskriv. Se ”Billedudskrivning” på side 51. 
Du kan også kode billeder til udskrivning senere til 
udskriftsmappen i Galleri. Se ”Udskriftsmappe” på side 47.

Hvis du vil tilføje et billede eller et videoklip 
i et album i galleriet, skal du vælge Valg > 
Albummer > Tilføj til album.

Hvis du vil bruge billedet som baggrundsbillede, 
skal du vælge billedet og vælge Valg > Brug billede > 
Brug som baggrund.

Du kan slette et billede eller et videoklip fra den aktive 
værktøjslinje ved at vælge Slet. Se ”Aktiv værktøjslinje” 
på side 46.

Du kan skifte til kameraet fra Galleri ved at trykke 
på udløsertasten.

Aktiv værktøjslinje
I mappen Billeder & video kan du bruge den aktive 
værktøjslinje som en genvej til at vælge forskellige 
opgaver. Den aktive værktøjslinje er kun tilgængelig, 
når du har valgt et billede eller et videoklip. 

Rul op eller ned til forsk
værktøjslinje, og vælg d
navigeringstasten. De ti
afhænger af, hvilken vis
et billede eller et videok
aktive værktøjslinje alti
aktiveres ved et tastetry

Hvis den aktive værktøj
skal du vælge Valg > Vi

Hvis den aktive værktøjs
for den, skal du vælge V
at aktivere den aktive v

Vælg mellem følgende:

 for at afspille det va

 for at sende det valg

 /  for at tilføje e
udskriftsmappen. Se ”Ud

 for at få vist billede

 for at starte et dias

 for at slette det val

 for at udskrive det v

De tilgængelige valgmu
af hvilken visning du er 
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 det album, du vil tilføje billedet 
n også oprette et nyt album.

 et album, skal du trykke på . 
en Billeder & video i Galleri.

um ved at vælge Valg > Nyt 
ten over albummer.

illeder
e, når du har taget dem, eller 
 har gemt i Galleri, ved at vælge 

kt for at åbne et gitter, hvor du 
geringsmuligheder angivet med 
re og rotere billedet, justere 
g opløsning samt tilføje effekter, 
me til billedet.

illede
 ved at vælge Valg > 
. Hvis du vil beskære størrelsen 
du vælge Manuel eller vælge 
redde-forhold på listen. 
ises der et kryds i billedets 
ug navigeringstasten til at vælge 
æres, og vælg Indstil. Der vises 
rste højre hjørne. Vælg igen det 
Udskriftsmappe
Du kan kode billeder til udskriftsmappen og udskrive dem 
senere på en kompatibel printer eller evt. i en kompatibel 
fotokiosk. Se ”Billedudskrivning” på side 51. De kodede 
billeder er angivet med  i mappen Billeder & video 
og i albummer.

Du kan kode et billede til senere udskrivning ved at vælge 
et billede og vælge Tilføj i udskriftsmappe på den aktive 
værktøjslinje.

Du kan få vist billederne i udskriftsmappen ved at vælge 
Vis udskriftsmappe på den aktive værktøjslinje eller 
vælge  i mappen Billeder & video (kun tilgængelig, 
når du har tilføjet billeder i udskriftsmappen).

Hvis du vil fjerne et billede fra udskriftsmappen, skal du 
vælge et billede i mappen Billeder & video eller i et album 
og vælge Fjern fra udskriftsmappe på den aktive 
værktøjslinje.

Albummer
Med albummer er det nemt at håndtere billeder og 
videoklip. Du kan få vist listen over albummer ved at vælge 
Billeder & video > Valg > Albummer > Vis albummer. 
Hvis du vil tilføje et billede eller et videoklip i et album 
i galleriet, skal du rulle til et billede eller et videoklip og 
vælge Valg > Albummer > Tilføj til album. Der åbnes en 

liste over albummer. Vælg
eller videoklippet i. Du ka

Hvis du vil fjerne en fil fra
Filen slettes ikke fra mapp

Du kan oprette et nyt alb
album i visningen med lis

Redigering af b
Du kan redigere billedern
redigere dem, du allerede
Valg > Rediger. 
Vælg Valg > Anvend effe
kan vælge forskellige redi
små ikoner. Du kan beskæ
lysstyrke, farve, kontrast o
tekst, clipart eller en ram

Beskæring af et b
Du kan beskære et billede
Anvend effekt > Beskær
på billedet manuelt, skal 
et foruddefineret højde/b
Hvis du vælger Manuel, v
øverste venstre hjørne. Br
det område, der skal besk
endnu et kryds i det nede
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.

 videoklip
ip i Galleri og oprette 
lip ved at rulle til et videoklip 
r > Flet, Skift lyd, Tilføj tekst 
å side 45.

met understøtter 
 og .mp4 samt lydfilformaterne 
. Programmet understøtter ikke 
oner i et filformat eller alle 

eoklip gemmes automatisk 
eo i Galleri. Klippene gemmes 

der, video, lyd og tekst
deoklip og tekst til et videoklip, der 
prette brugerdefinerede videoklip.

t billede eller et videoklip med det 
 i mappen Billeder & video vælge 
 Billede eller Videoklip. 
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område, der skal beskæres. Hvis du vil justere det først 
valgte område, skal du vælge Tilbage. De valgte områder 
danner et rektangel, som igen danner det beskårne billede.

Hvis du har valgt et foruddefineret højde/bredde-forhold, 
skal du vælge det øverste venstre hjørne i det område, der 
skal beskæres. Hvis du vil tilpasse det markerede område, 
skal du bruge navigeringstasten. Tryk på  for at fastfryse 
det valgte område. Hvis du vil flytte området i billedet, skal 
du bruge navigeringstasten. Tryk på  for at vælge det 
område, der skal beskæres.

Reducering af røde øjne
Du kan reducere de røde øjne på et billede ved at vælge 
Valg > Anvend effekt > Fjern røde øjne. Flyt krydset hen 
på øjet, og tryk på . Der vises en løkke på skærmen. Brug 
navigeringstasten til at tilpasse løkken til øjets størrelse. 
Tryk på  for at reducere de røde øjne.

Nyttige genveje
Genveje i billedredigeringsprogrammet:
• Hvis du vil have vist et billede i fuld skærm, skal du 

trykke på . Du kan vende tilbage til normal visning 
ved at trykke på  igen.

• 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 d
zoomet ind på eller 
til venstre eller højre

Redigering af
Du kan redigere videokl
brugerdefinerede videok
og vælge Valg > Redige
eller Klip. Se ”Galleri” p

Videoredigeringsprogram
videofilformaterne .3gp
.aac, .amr, .mp3 og .wav
nødvendigvis alle funkti
varianter af filformater.

De brugerdefinerede vid
i mappen Billeder & vid
i lagerhukommelsen.

Tilføjelse af bille
Du kan tilføje billeder, vi
er valgt i Galleri for at o

Hvis du vil kombinere e
valgte videoklip, skal du
Valg > Rediger > Flet >
Vælg den ønskede fil.
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e afspilningen af videoklippet. 
gen af klippet ved at vælge 
de tilbage til visning af den 
ke på Tilbage.

gerne og vende tilbage 
Udført.

eoklip, der skal sendes
 ved at vælge Valg > Send > 
a Bluetooth eller Anbring på 
yderen af netværkstjenesten for 
er om, hvor stor en MMS-besked, 
lt må være.

klip, der overstiger 
imalt tilladte størrelse 
u sende klippet via trådløs 
Afsendelse af data via 
” på side 77. Du kan også 
n kompatibel pc via en 
r et kompatibelt USB-datakabel.

oklippet, så det kan 
 Gå til hovedvisningen 
met, og vælg Valg > Film > 

eden for og størrelsen på 
rmen. Rul til venstre eller højre 
else. Når klippet har den korrekte 
es, skal du vælge Valg > 
Hvis du vil tilføje et nyt lydklip og erstatte det oprindelige 
lydklip i videoklippet, skal du vælge Valg > Rediger > 
Skift lyd og vælge et lydklip. 

Hvis du vil tilføje tekst i starten eller slutningen af 
videoklippet, skal du vælge Valg > Rediger > Tilføj tekst, 
skrive den tekst, som skal tilføjes, og trykke på OK. 
Derefter skal du vælge, hvor teksten skal tilføjes: 
Starten eller Slutningen.

Beskæring af videoklip
Du kan trimme videoklippet og tilføje start- og slutmærker 
for at udelade dele af videoklippet. Gå til mappen 
Billeder & video, og vælg Valg > Rediger > Klip.

Du kan afspille det valgte videoklip fra starten ved at vælge 
Valg > Afspil.
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. Du kan bevæge dig rundt på tidslinjen ved 
at rulle til højre eller venstre.

Tryk på Pause for at stopp
Du kan fortsætte afspilnin
Valg > Afspil. Du kan ven
klippede video ved at tryk

Hvis du vil gemme ændrin
til Galleri, skal du vælge 

Redigering af vid
Du kan sende et videoklip
Via MMS, Via e-mail, Vi
internettet. Kontakt udb
at få yderligere oplysning
der skal sendes, maksima

Hvis du vil sende et video
tjenesteudbyderens maks
for MMS-beskeder, kan d
Bluetooth-teknologi. Se ”
en Bluetooth-forbindelse
overføre dine videoer til e
Bluetooth-forbindelse elle

Du kan også beskære vide
sendes i en MMS-besked.
i videoredigeringsprogram
Rediger til MMS. Varigh
videoklippet vises på skæ
for at ændre klippets størr
størrelse til at kunne send
Send via MMS.
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 diasshowet, skal du vælge Valg > 
r og vælge en af følgende 

ra.
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lydstyrken med enhedens 

r
oner kan du se SVG-filer (Scalable 
tegnefilm og kort. SVG-billeder 
e, når de udskrives eller vises med 
ser og opløsninger.

-filer (Scalable Vector Graphics), 
tioner, rulle til et billede og vælge 
tandse afspilningen midlertidigt 
use.

e ind. Tryk på  for at zoome ud.

0 grader med eller mod uret ved 
. Tryk på  eller , hvis du 
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Hvis videoklippet er i .mp4-format, kan du muligvis ikke 
sende det i en MMS-besked. Hvis du vil ændre klippets 
filformat, skal du rulle til filen i Galleri og vælge Valg > 
Rediger > Valg > Indstillinger > Opløsning > 
MMS-kompatibel. Vend tilbage til hovedvisningen 
i videoredigeringsprogrammet, vælg Valg > Film > Gem, 
og indtast et navn til klippet. Videoklippet gemmes 
i .3gpp-format og kan sendes i en MMS-besked. 
Det oprindelige videoklips format ændres ikke.

Diasshow
Vælg Start diasshow ( ) på den aktive værktøjslinje for 
at få vist et diasshow af billeder i fuld skærm. Diasshowet 
begynder med den valgte fil. Vælg mellem følgende:

Pause – for at standse diasshowet midlertidigt.

Fortsæt – for at fortsætte diasshowet, hvis det har været 
standset midlertidigt.

Afslut – for at lukke diasshowet.

Du kan gennemse billederne ved at trykke på  (forrige) 
eller  (næste) (kun tilgængelig, når Zoom og panorer 
er slået fra).

Du kan ændre visningshastigheden, inden du starter 
diasshowet, ved at vælge Valg > Diasshow > 
Indstillinger > Interval mellem dias.
Du kan få diasshowet til at køre jævnt fra et dias til 
et andet og lade galleriet zoome tilfældigt ind på og 
ud fra billederne ved at vælge Zoom og panorer.

Hvis du vil tilføje lyd til
Diasshow > Indstillinge
valgmuligheder:

Musik – vælg Til eller F
Sang – vælg en musikfi

Du kan øge eller sænke 
lydstyrketast.

Præsentatione
Ved hjælp af præsentati
Vector Graphics), f.eks. 
beholder deres udseend
forskellige skærmstørrel

Hvis du vil have vist SVG
skal du vælge Præsenta
Valg > Afspil. Du kan s
ved at vælge Valg > Pa
Tryk på  for at zoom

Du kan rotere billedet 9
at trykke på  eller 
vil rotere billedet 45 gra

Du kan skifte mellem fu
at trykke på .
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ke er tilgængelig, vises der 
 udskriftsenheder.

printer, skal du vælge Valg > 
rinter.

, vises de valgte billeder ved 
layouts. Hvis du vil ændre 
å  eller  for at gennemse 
elige for den valgte printer. Hvis 
å en enkelt side, skal du trykke 

vist de ekstra sider.

ger
ger kan variere afhængigt 
algte udskriftsenhed.

rdprinter ved at vælge Valg > 

rrelsen, skal du vælge 
irstørrelsen på listen og 
 for at vende tilbage til 
Billedudskrivning
Du kan udskrive billeder med Billedudskrivning 
ved at vælge det billede, du vil udskrive, og vælge 
udskriftsindstillingen i galleriet, kameraet, 
billedredigeringsprogrammet eller billedfremviseren.

Brug Billedudskrivning til at udskrive billeder via 
et kompatibelt datakabel, et trådløst LAN-netværk eller 
en Bluetooth-forbindelse.

Du kan kun udskrive billeder, som er i .jpeg-format. 
Billeder, der tages med kameraet, gemmes automatisk 
i .jpeg-format.

Hvis du vil udskrive på en printer, der er kompatibel 
med PictBridge, skal du tilslutte datakablet, før du 
vælger udskrivningsindstillingen, og kontrollere, 
at datakabeltilstanden er indstillet til Billedudskrivning 
eller Spørg ved forb.. Se ”USB” på side 79.

Printervalg
Når du bruger Billedudskrivning første gang, vises der 
en liste over tilgængelige kompatible printere, når du har 
valgt billedet. Vælg en printer. Printeren angives som 
standardprinter.

Hvis du har tilsluttet en PictBridge-kompatibel 
printer vha. et kompatibelt Nokia Tilslutningskabel, 
vises printeren automatisk.

Hvis standardprinteren ik
en liste over tilgængelige

Hvis du vil skifte standard
Indstillinger > Standardp

Udskriftsvisning
Når du har valgt printeren
hjælp af foruddefinerede 
layoutet, skal du trykke p
de layouts, der er tilgæng
billederne ikke kan være p
på  eller  for at få 

Udskriftsindstillin
De tilgængelige indstillin
af egenskaberne for den v

Du kan indstille en standa
Standardprinter.

Hvis du vil vælge papirstø
Papirstørrelse, vælge pap
vælge OK. Vælg Annuller
den forrige visning.
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å yderligere oplysninger 
esten. Du kan få yderligere 
ible tjenesteudbydere på siderne 
ww.nseries.com/support eller 
sted.

ysninger om programmet 
s.com/support eller dit lokale 

rk og Galleri
 trådløst LAN (trådløst 
rette et hjemmenetværk med 
mmenetværk giver dig mulighed 
er er gemt på Nokia N81, på en 
m du ikke er i nærheden. Du kan 
 Nokia N81 og en kompatibel 

yderligere oplysninger under 
de 81 og ”Hjemmenetværk med 
1.

filer på enheden
r, videoer og lydklip, der er gemt på 
 en anden hjemmenetværksenhed, 
 skal du gøre følgende:
deoklip eller et lydklip i Galleri.
 hjemmenetværk.
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Udskriv online
Med Udskriv online kan du bestille udskrifter af dine 
billeder med direkte levering eller til en forretning, hvor du 
kan hente dem. Du kan også bestille forskellige produkter 
med det valgte billede på, f.eks. krus eller musemåtter. 
De tilgængelige produkter afhænger af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil bruge Udskriv online, skal du have mindst 
én konfigurationsfil til en udskriftstjeneste installeret. 
Du kan få filerne hos udbydere af udskriftstjenester, 
der understøtter Udskriv online.

Du finder yderligere oplysninger om programmet 
på adressen www.nseries.com/support eller dit lokale 
Nokia-websted.

Onlinedeling
Med Onlinedeling, kan du dele billeder og videoklip 
i kompatible onlinealbummer, weblogs eller via andre 
kompatible tjenester til onlinedeling på internettet. 
Du kan overføre indhold, gemme ufuldstændige poster 
som kladder og fortsætte senere samt få vist albummernes 
indhold. De understøttede indholdstyper kan variere 
afhængigt af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil bruge Onlinedeling, skal du abonnere 
på tjenesten hos en tjenesteudbyder og oprette en 
ny konto. Du kan normalt abonnere på tjenesten 
på tjenesteudbyderens websted. Kontakt din 

tjenesteudbyder for at f
om abonnement på tjen
oplysninger om kompat
for produktsupport på w
på dit lokale Nokia-web

Du finder yderligere opl
på adressen www.nserie
Nokia-websted.

Hjemmenetvæ
Med UPnP-arkitektur og
lokalnetværk) kan du op
kompatible enheder. Hje
for at afspille indhold, d
kompatibel enhed, selvo
også kopiere filer mellem
UPnP-enhed. Du finder 
”Hjemmenetværk” på si
musikafspiller” på side 2

Visning af medie
Hvis du vil vælge billede
enheden, og vise dem på
f.eks. et kompatibelt tv,
1 Vælg et billede, et vi
2 Vælg Valg > Vis via
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3 Vælg en kompatibel enhed, hvor mediefilen vises. 
Billederne vises både på den anden 
hjemmenetværksenhed og på din enhed, og 
videoklippene og lydklippene afspilles kun på den 
anden enhed.

Hvis du vil udskrive billeder, der er gemt i Galleri, 
via Hjem.medier ved hjælp af en UPnP-kompatibel 
printer, skal du vælge udskriftsindstillingen i Galleri. 
Se ”Billedudskrivning” på side 51. Indholdsdeling behøver 
ikke at være aktiveret.

Hvis du vil søge efter filer med forskellige kriterier, 
skal du vælge Valg > Søg. Du kan sortere de fundne 
filer ved at vælge Valg > Sortér efter.

Kopiering af mediefiler
Du kan kopiere eller overføre mediefiler fra din 
enhed til en anden kompatibel enhed, som f.eks. 
en UPnP-kompatibel pc, ved at vælge en fil i Galleri 
og vælge Valg > Flyt og kopiér > Kopiér til hjem.netv. 
eller Flyt til hjem.netværk. Indholdsdeling skal 
ikke aktiveres.

Hvis du vil kopiere eller overføre filer fra den anden enhed 
til din enhed, skal du vælge en fil på den anden enhed 
og vælge Valg > Kopiér til > Telefonhukommelse 
eller Lagerhukommelse. Indholdsdeling behøver ikke 
at være aktiveret.
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llede har en lavere kvalitet end et 
 er brugt zoom.
risparetilstand, hvis du ikke trykker 
tid. Tryk på , hvis du vil 
e billeder.

 et billede:
d den 

 

u 

n 

ge et 
meraet. Flyt ikke enheden, 
 

tast til at zoome ind eller ud.

ning og farve, før du tager et 
vigeringstasten til at rulle gennem 
. Se ”Tilpasning af farve 
. Det kan tage længere tid at 

er taget, hvis du har ændret 
, belysning eller farve.
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Kamera
Nokia N81-enheden har to kameraer, et kamera med høj 
opløsning på bagsiden af enheden (hovedkameraet i 
landskabstilstand) og et kamera med en lavere opløsning 
på forsiden (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 & vid. 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 62.

Du kan sende billeder og videoklip i en MMS-besked, som 
en vedhæftet fil i en e-mail eller via en Bluetooth-
forbindelse eller en trådløs LAN-forbindelse (WLAN). 
Du kan også overføre dem til dit kompatible onlinealbum. 
Se ”Onlinedeling” på side 52.

Billedoptagelse
Når du tager et billede, skal du være opmærksom 
på følgende:
• Brug begge hænder til at holde kameraet stille.

• Et digitalt zoomet bi
billede, hvor der ikke

• Kameraet går i batte
på en tast et stykke 
fortsætte med at tag

Gør følgende for at tage
1 Tryk på , og hol

nede for at aktivere 
hovedkameraet. Hvis
kameraet er i 
Videotilstand, skal d
vælge Skift til 
billedtilstand på de
aktive værktøjslinje.

2 Tryk på  for at ta
billede med hovedka
før billedet er gemt.

Brug enhedens lydstyrke

Hvis du vil justere belys
billede, skal du bruge na
den aktive værktøjslinje
og belysning” på side 57
gemme det billede, der 
indstillingerne for zoom
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ukommelse ( ) og 
) viser, hvor billederne gemmes.

je
ndeholder genveje til forskellige 
, du kan bruge, før du tager et 
deo, og efter at du har taget et 
o. Rul til elementerne, og vælg 

 Du kan også angive, hvornår den 
ises på skærmen.

nje skal vises, før du tager et 
deo, og efter at du har taget et 
o, skal du vælge Valg > Vis 
ve vist den aktive værktøjslinje, 
al du vælge Valg > Skjul ikoner. 
gelsestilstand og indikatoren 
s på skærmen. Tryk på  for 
rktøjslinje. Værktøjslinjen 

er optager et videoklip, 
ende valgmuligheder 

je:

.

and (kun billeder).

løseren (kun billeder). 
dløser” på side 59.
Du kan aktivere frontkameraet ved at vælge Valg > Brug 
sekundært kamera. Tryk på  for at tage et billede. Hvis 
du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på  eller .

Hvis du vil lade kameraet være åbent i baggrunden og 
bruge andre programmer, skal du trykke på . Tryk på 

, og hold den nede for at vende tilbage til kameraet.

Ikoner og indikatorer for 
stillbilledkamera
Der vises følgende i stillbilledkameraets søger:
1 Ikon for den aktuelle optagelsestilstand.
2 Den aktive værktøjslinje. Se ”Aktiv værktøjslinje” 

på side 55.
3 Indikator for 

batteriets 
opladningsniveau.

4 Ikonet for 
billedopløsning 
angiver, om 
billedkvaliteten 
er indstillet til 
Udskriv. 2 M – 
stor, Udskriv. 
1 M – mel. eller MMS 0,3 M – lille.

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

6 Ikoner for enhedens h
lagerhukommelsen (

Aktiv værktøjslin
Den aktive værktøjslinje i
elementer og indstillinger
billede eller optager en vi
billede og optaget en vide
dem ved at trykke på .
aktive værktøjslinje skal v

Hvis den aktive værktøjsli
billede eller optager en vi
billede og optaget en vide
ikoner. Hvis du kun vil ha
når du har brug for den, sk
Det er kun ikonet for opta
for batteriniveau, der vise
at aktivere den aktive væ
er synlig i 5 sekunder.

Før du tager et billede ell
skal du vælge mellem følg
på den aktive værktøjslin

 for at vælge en scene

 for at vælge blitztilst

 for at aktivere selvud
Se ”Dig på billedet – selvu
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t ved at trykke på opkaldstasten 
erligere oplysninger finder du 
 side 34, ”Bluetooth” på side 75 og 
e 52. Denne valgmulighed er ikke 
 aktivt opkald. Du kan også sende 
ger under et aktivt opkald. Vælg 
un tilgængelig under et aktivt 

illeder til udskrivning, 
i udskriftsmappe.
ledet til et kompatibelt 
 vælge Send til ... (denne 
ængelig, hvis du har oprettet en 
elt onlinealbum. Se ”Onlinedeling” 

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

det som opkaldsbillede for en 
alg > Brug til kontaktopk.bill.

stillbilledkamera
stillinger for stillbilledkameraet: 
ive værktøjslinje og 
du vil bruge indstillingerne for 
, skal du se ”Tilpasning af farve 
. Indstillingerne for den aktive 
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 for at aktivere sekvenstilstanden (kun billeder). 
Se ”Billedoptagelse i en sekvens” på side 59.

 for at vælge en farveeffekt.

 for at få vist eller skjule søgerens gitter (kun billeder).

 for at justere hvidbalancen.

 for at justere eksponeringsværdien (kun billeder).

 for at justere lysfølsomheden (kun billeder).

 for at skifte mellem billed- og videotilstand.

Ikonerne ændrer sig for at afspejle den aktuelle 
indstillingsstatus.

De tilgængelige valgmuligheder varierer afhængigt 
af den aktuelle optagelsestilstand og visning.

Du kan også se valgmulighederne for den aktive 
værktøjslinje under ”Når du har taget et billede” på side 56, 
”Efter optagelse af en video” på side 62 og 
”Aktiv værktøjslinje” på side 46 i Galleri.

Når du har taget et billede
Når du har taget billedet, skal du vælge følgende på den 
aktive værktøjslinje (kun tilgængelig, hvis Vis taget billede 
er indstillet til Til under indstillingerne for 
stillbilledkameraet):
• Hvis du ikke vil beholde billedet, skal du vælge Slet.

• Du kan sende billede
eller vælge Send. Yd
under ”Beskeder” på
”Onlinedeling” på sid
tilgængelig under et
billedet til en modta
Send til opringer (k
opkald).

• Hvis du vil markere b
skal du vælge Tilføj 

• Hvis du vil sende bil
onlinealbum, skal du
indstilling er kun tilg
konto til et kompatib
på side 52).

Hvis du vil bruge billedet
standbytilstand, skal du

Hvis du vil indstille bille
kontakt, skal du vælge V

Indstillinger for 
Der er to forskellige ind
indstillinger for den akt
hovedindstillinger. Hvis 
den aktive værktøjslinje
og belysning” på side 57
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digitale tringrænse, og Fra giver 
d bevarelse af billedopløsningen.

en tone, du vil høre, når du tager 

lg, hvor dine billeder skal 

 vælg Ja for at gendanne 
llinger.

 i hovedkameraet.

 du benytter blitzen. Benyt ikke 
r eller dyr. Hold ikke hånden hen 
 et billede.

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

d at vælge den ønskede 
 værktøjslinje.

e og belysning
gengive farver og belysning mere 
l tilføjes effekter til billederne 
værktøjslinje vender tilbage til standardindstillingerne, 
når du lukker kameraet, men hovedindstillingerne forbliver 
de samme, indtil du ændrer dem igen.

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du vælge 
Valg >Indstillinger og vælge en af følgende 
valgmuligheder:

Billedkvalitet— Udskriv. 2 M – stor (en opløsning 
på 1600 x 1200), Udskriv. 1 M – mel. (en opløsning 
på 1152 x 864) eller MMS 0,3 M – lille (en opløsning 
på 640 x 480). Hvis du vil udskrive billedet, skal du vælge 
Udskriv. 2 M – stor eller 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.

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) – Til 
(kontinuerlig) giver jævne og kontinuerlige zoomtrin 
mellem digitalt og udvidet digitalt zoom, Til (med pause) 
giver mulighed for, at zoomtrinnene sættes på pause ved 

den digitale og udvidede 
begrænset zoom, men me

Optagelsestone – vælg d
et billede.

Hukommelse i brug – væ
gemmes.

Gendan kameraindstil. –
kameraets standardindsti

Blitz
Blitzen er kun tilgængelig

Hold behørig afstand, når
blitzen for tæt på persone
over blitzen, når du tager

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

Du skifter blitztilstand ve
blitztilstand på den aktive

Tilpasning af farv
Hvis kameraet skal kunne 
præcist, eller hvis der ska
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ne vender tilbage til 
 når du lukker kameraet.

ene, erstattes farve- og 
en valgte scene. Se ”Scener” 
algt en scene, kan du eventuelt 
illingerne.

d at finde de rigtige farve- og 
il de aktuelle omgivelser. 
scene er angivet i 
en bestemt stilart eller bestemte 

ige i hovedkameraet.

gmuligheder på den aktive 

dard) og Aften ( ).

dard), Brugerdef. ( ), Portræt 
ften ( ) og Aftenportræt ( ).

 standardscenen Automatisk.

gen scene, der passer til bestemte 
 til Brugerdef. og vælge Valg > 
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eller videoerne, skal du bruge navigeringstasten til at rulle 
gennem den aktive værktøjslinje og vælge mellem 
følgende valgmuligheder:

Hvidbalance – vælg den aktuelle indstilling for lysforhold 
på listen. Dette gør det muligt for kameraet at gengive 
farver mere præcist.

Eksponeringskompensation (kun billeder) – hvis du vil 
tage billeder af et mørkt motiv med en meget lys baggrund, 
f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til +1 eller 
endda +2 for at kompensere for den lyse baggrund. 
Hvis du vil tage billeder af et lyst motiv med en mørk 
baggrund, skal du bruge -1 eller -2.

Blitztilstand – vælg den ønskede blitztilstand. Se ”Blitz” 
på side 57.

Farvetone – vælg en farveeffekt på listen.

Lysfølsomhed (kun billeder) – øg lysfølsomheden ved lav 
belysning for at mindske risikoen for at få uskarpe billeder 
eller billeder, der er for mørke. Høj følsomhed kan muligvis 
gøre billederne mere kornede.

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

De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af det 
valgte kamera.

Opsætningsindstillinger
standardindstillingerne,

Hvis du vælger en ny sc
lysindstillingerne med d
på side 58. Når du har v
ændre opsætningsindst

Scener
En scene hjælper dig me
belysningsindstillinger t
Indstillingerne for hver 
overensstemmelse med 
omgivelser. 

Scener er kun tilgængel

Vælg en af følgende val
værktøjslinje:

Videoscener

Automatisk ( ) (stan

Billedscener

Automatisk ( ) (stan
( ), Landskab ( ), A

Når du tager billeder, er

Hvis du vil oprette din e
omgivelser, skal du rulle
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speriode til at tage billeder i, 
 taget sidst, på skærmen.

stilstanden sammen med 
ger selvudløseren, kan du højst 

 tilbage til 

den fra ved at vælge 
ede på den aktive værktøjslinje.

 – selvudløser
ngelig i hovedkameraet.

orsinke billedoptagelsen, 
d på billedet. Hvis du vil indstille 
ren, skal du vælge Selvudløser > 
 eller 20 sekunder på den aktive 
aktivere selvudløseren, skal du 
ipper, når selvudløseren 
er billedet, når den valgte 

a ved at vælge Selvudløser > 
slinje.

er > 2 sekunder på den aktive 
gå rystelser, mens billedet tages.
Skift. I den brugerdefinerede scene kan du foretage 
forskellige farve- og belysningsindstillinger. Hvis du vil 
kopiere indstillingerne fra en anden scene, skal du vælge 
Baseret på scenetilstand og vælge den ønskede scene.

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 Sekvenstilstand > Burst på den aktive 
værktøjslinje for at tage seks billeder eller vælge den 
tidsperiode, billederne skal tages i. Antallet af billeder, 
der tages, afhænger af mængden af ledig hukommelse.

Tryk på  for at tage seks billeder. Hvis du ikke vil tage 
flere billeder, skal du trykke på Annuller. Tryk på , 
og hold den nede for at tage mere end seks billeder. 
Slip tasten, hvis du ikke vil tage flere billeder. 
Antallet af billeder, der tages, afhænger af mængden 
af ledig hukommelse.

Hvis du vil indstille en tidsperiode, der skal gå mellem 
billedoptagelser, skal du vælge Sekvenstilstand og vælge 
en tid. Tryk på  for at begynde at tage billeder. Tryk på 

, hvis du ikke vil tage flere billeder, før tiden udløber.

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. Hvis du brugte en tid
vises det billede, der blev

Du kan også bruge sekven
selvudløseren. Når du bru
tage seks billeder.

Tryk på  for at vende
sekvenstilstandens søger.

Du kan slå sekvenstilstan
Sekvenstilstand > Ét bill

Dig på billedet
Selvudløseren er kun tilgæ

Brug selvudløseren til at f
så du selv kan komme me
forsinkelsen for selvudløse
2 sekunder, 10 sekunder
værktøjslinje. Hvis du vil 
vælge Aktivér. Enheden b
er aktiveret. Kameraet tag
forsinkelse er udløbet. 

Du kan slå Selvudløser fr
Fra på den aktive værktøj

 Tip! Vælg Selvudløs
værktøjslinje for at und
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er mængden og retningen 
det væsentligt. Her er nogle 

t. Undgå at placere motivet foran 
is lyskilden er bag motivet eller 
an det færdige billede få svag 
ørkt og muligvis indeholde 
.
tærkt sidelys giver en dramatisk 
 blive for stærkt, hvilket resulterer 
. 
vet. Stærkt sollys kan få personer 
mmen. Kontrasten kan også 

indes i situationer, hvor der 
blødt lys, f.eks. på en klar, 
 eller en solrig dag i skyggen 

e
d den nede for at aktivere 
 kameraet er i Billedtilstand, 
til videotilstand på den aktive 
Ka
m
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a
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Gode råd til, hvordan du tager 
gode billeder
Billedkvalitet
Brug den relevante billedkvalitet. Kameraet har tre 
tilstande for billedkvalitet (Udskriv. 2 M – stor, Udskriv. 
1 M – mel. eller MMS 0,3 M – lille). Brug indstillingen 
Høj for at sikre, at kameraet frembringer den bedst mulige 
billedkvalitet. Bemærk dog, at en bedre billedkvalitet 
kræver mere lagerplads. I forbindelse med vedhæftede filer 
i MMS- og e-mail-beskeder kan det være nødvendigt 
at bruge indstillingen MMS 0,3 M – lille. Du kan angive 
kvaliteten under Valg > Indstillinger.

Baggrund
Brug en enkel baggrund. Til portrætter og andre billeder 
med personer skal du undgå at placere motivet foran 
en rodet, kompleks baggrund, der kan aflede 
opmærksomheden fra motivet. Flyt kameraet eller motivet, 
når dette ikke kan lade sig gøre. Flyt kameraet nærmere 
motivet for at tage mere tydelige portrætter.

Dybde
Når du tager billeder af landskaber og scenerier, 
kan du tilføje dybde til billederne ved at placere genstande 
i forgrunden. Genstanden i forgrunden kan dog blive sløret, 
hvis den placeres for tæt på kameraet.

Lysforhold
Ændring af lyskilden ell
af lyset kan ændre bille
typiske lysforhold:
• Lyskilde bag motive

en stærk lyskilde. Hv
synlig på skærmen, k
kontrast, blive for m
uønskede lyseffekter

• Sidebelyst motiv. S
effekt, men kan også
i for megen kontrast

• Lyskilde foran moti
til at knibe øjnene sa
blive for høj.

• Optimal belysning f
er masser af spredt, 
delvis overskyet dag
af nogle træer. 

Videooptagels
1 Tryk på , og hol

hovedkameraet. Hvis
skal du vælge Skift 
værktøjslinje. 
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ptagelse
søgeren:

e forskellige elementer og 
injen vises ikke under optagelse). 
” på side 55.
s opladningsniveau.
t angiver, om videokvaliteten 
rmal eller Deling.

lige optagelsestid. 
 viser ikonet for varighed af 
å den forløbne og resterende tid.
mmelsen ( ) og 
) viser, hvor videoerne gemmes.

koner i søgeren, skal du vælge 
kjul ikoner for kun at få vist 
2 Tryk på  for at starte optagelsen. I portrættilstand 
skal du bruge navigeringstasten for at optage. 
Ikonet for optagelse  vises, og der lyder en tone, 
hvilket angiver, at optagelsen er begyndt. 

3 Vælg Stop for at stoppe optagelsen. Videoklippet 
gemmes automatisk i mappen Billeder & vid. i Galleri. 
Se ”Galleri” på side 45. Videoklippets maksimale 
varighed afhænger af den tilgængelige 
hukommelses størrelse.

Du kan til enhver tid stoppe optagelsen midlertidigt 
ved at 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 lydstyrketasten på siden af enheden for at zoome 
ind på eller ud fra motivet. Du kan zoome ind eller 
ud i portrættilstand ved at trykke på  eller .

Hvis du vil justere belysning og farve, før du optager 
en video, skal du bruge navigeringstasten til at rulle 
gennem den aktive værktøjslinje. Se ”Tilpasning af farve 
og belysning” på side 57 og ”Scener” på side 58.

Du kan aktivere frontkameraet ved at vælge Valg > 
Brug sekundært kamera.

Ikoner for videoo
Der vises følgende i video
1 Ikon for 

den aktuelle 
optagelsestilstand.

2 Ikon for 
deaktivering 
af lyd.

3 Den aktive 
værktøjslinje, 
som du kan rulle 
gennem inden 
optagelsen for at vælg
indstillinger (værktøjsl
Se ”Aktiv værktøjslinje

4 Indikator for batteriet
5 Ikonet for videokvalite

er indstillet til Høj, No
6 Videofiltype.
7 Den samlede tilgænge

Når du optager video,
den aktuelle video ogs

8 Ikoner for enhedshuko
lagerhukommelsen (

Hvis du vil have vist alle i
Valg > Vis ikoner. Vælg S
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r
stillinger for videooptageren: 
edindstillinger. Oplysninger om, 
tillingerne for Videoopsætning, 
ing af farve og belysning” på 
tillingerne vender tilbage til 
 når du lukker kameraet, men 
bliver de samme, indtil du 
u vil ændre hovedindstillingerne, 
dstillinger og vælge en af 
r:

videoklippets kvalitet til Høj 
tids brug og afspilning via et 
atibel pc eller et kompatibelt 
dardkvalitet for afspilning via 
 (begrænset videoklipstørrelse til 

vis du vil have vist videoen på et 
ompatibel pc, skal du vælge 
ing (320 x 240) og er i 
u vil sende videoklippet via MMS, 
CIF-opløsning, .3gp-filformat). 
der optages med Deling er 
a. 20 sekunders varighed), 
 som en MMS-besked til 

d fra, hvis du ikke vil optage lyd.
Ka
m
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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 (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 eller en 

Bluetooth-forbindelse, skal du trykke på opkaldstasten 
eller vælge Send. Yderligere oplysninger finder du 
under ”Beskeder” på side 34, ”Bluetooth” på side 75 
og ”Onlinedeling” på side 52. 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 et aktivt opkald. 
Vælg Send til opringer.

• Hvis du vil sende billedet til et kompatibelt 
onlinealbum, skal du vælge Send til ... (denne 
indstilling er kun tilgængelig, hvis du har oprettet en 
konto til et kompatibelt onlinealbum. Se ”Onlinedeling” 
på side 52).

Videoindstillinge
Der er to forskellige ind
Videoopsætning og hov
hvordan du ændrer inds
finder du under ”Tilpasn
side 57. Opsætningsinds
standardindstillingerne,
hovedindstillingerne for
ændrer dem igen. Hvis d
skal du vælge Valg > In
følgende valgmulighede

Videokvalitet – indstil 
(bedste kvalitet til lang 
kompatibelt tv, en komp
håndsæt), Normal (stan
håndsættet) eller Deling
afsendelse via MMS). H
kompatibelt tv eller en k
Høj, som har CIF-opløsn
.mp4-filformatet. Hvis d
skal du vælge Deling (Q
Størrelsen på videoklip, 
begrænset til 300 KB (c
så det nemt kan sendes
en kompatibel enhed.

Lydoptagelse – vælg Ly
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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.

Gendan kameraindstil. – vælg Ja for at gendanne 
kameraets standardindstillinger.
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eren på internettet
eren på en internetside, skal du 
rker vælge et bogmærke eller 
t ( ). Tryk derefter på .

links og foretage valg, skal du 

y adresse på en internetside, 
lge Valg > Gå til webadresse.

 en internetside, der er gemt som 
gen med bogmærker, mens du 
d at trykke på  og vælge 

este indhold på siden fra serveren, 
avigeringsvalg > Indlæs igen.

elle sides webadresse som 
lge Valg > Gem som bogmærke.

suelle oversigt til at få vist 
r, du har besøgt under den aktuelle 
vælge Tilbage (kun tilgængelig, 
ået til under 
og den aktuelle side ikke er den 
Hvis du vil gå til en tidligere besøgt 
n.
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Internet 
Tryk på , og vælg Internet (netværkstjeneste).

 Genvej: Du kan starte internetbrowseren Internet ved 
at trykke på  og holde den 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 benytter XHTML (extensible hypertext 
markup language) og eller WML (Wireless Markup 
Language), og er specielt designet til mobilenheder.

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 126.

Brug af brows
Hvis du vil bruge brows
i visningen med bogmæ
indtaste adressen i felte

Hvis du ønsker at åbne 
trykke på .

Hvis du vil indtaste en n
du vil besøge, skal du væ

 Tip! Du kan besøge
et bogmærke i visnin
bruger browseren, ve
et bogmærke.

Hvis du vil hente det ny
skal du vælge Valg > N
Du kan gemme den aktu
et bogmærke ved at væ

Hvis du vil bruge den vi
skærmbilleder af de side
browsersession, skal du 
hvis Oversigtsliste er sl
browserindstillingerne, 
første side, du besøger). 
side, skal du vælge side
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rd på den aktuelle internetside 
> Tekst og indtaste et nøgleord. 
n forrige forekomst. Tryk på  

rekomst

e efter nøgleord på siden 

rowseren
n kan du vælge de funktioner, 
seren. Du kan åbne 
ke på  og holde den nede 
rnetside. Hvis du vil bevæge dig 
kal du trykke på  eller . 
 ved at trykke på .

vælge mellem følgende 

ks for at få vist en liste over 
te besøger.
vist oversigten over den aktuelle 

øgleord på den aktuelle side.
atere siden.
er (hvis den er tilgængelig) 
ver tilgængelige internetkilder 
etside og abonnere 
Du kan gemme en side, mens du bruger browseren, 
ved at vælge Valg > Værktøjer > Gem side. 

Du kan gemme sider og bruge browseren på dem offline 
på et senere tidspunkt. Du kan også gruppere disse gemte 
sider i mapper. Du kan få adgang til de sider, du har gemt, 
ved at vælge Valg > Bogmærker > Gemte sider.
Hvis du vil åbne en underliste over kommandoer eller 
handlinger for den aktuelt åbne side, skal du vælge Valg > 
Tjenesteindstil. (hvis det understøttes af internetsiden).

Genveje, når du bruger browseren
• Tryk på  for at åbne dine bogmærker.
• Tryk på  for at søge efter nøgleord på den 

aktuelle side.
• Tryk på  for at vende tilbage til den forrige side.
• Tryk på  for at få vist en liste over alle åbne vinduer. 
• Tryk på  for at lukke det aktuelle vindue, hvis to eller 

flere vinduer er åbne.
• Tryk på  for at få vist sideoversigten over den 

aktuelle side. Tryk på  igen for at zoome ind 
og få vist det ønskede udsnit af siden.

• 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.

Tekstsøgning
Du kan søge efter nøgleo
ved at vælge Valg > Søg 
Tryk på  for at gå til de
for at gå til den næste fo

 Tip! Du kan også søg
ved at trykke på .

Værktøjslinjen i b
Ved hjælp af værktøjslinje
du oftest anvender i brow
værktøjslinjen ved at tryk
på et tomt sted på en inte
rundt på værktøjslinjen, s
Du kan vælge en funktion

På værktøjslinjen kan du 
valgmuligheder:
• Ofte brugte hyperlin

de webadresser, du of
• Sideoversigt for at få 

internetside.
• Søg for at søge efter n
• Indlæs igen for at opd
• Abon. på internetkild

for at få vist en liste o
på den aktuelle intern
på en internetkilde.
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side, åbnes Minikort, og der vises 
ernetside, du bruger. Hvis du vil 
nikort, skal du trykke på , , 
der den ønskede placering, skal du 
vorefter Minikort forsvinder, 
r på det valgte sted.

ed at vælge Valg > Indstillinger > 
Til.

 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
ternetkilder xml-filer på 

s i weblogs og på nyhedssider til 
der eller tekster, f.eks. indhold fra 
 weblogs kan f.eks. være 
ste internetkilder bruger RSS- og 

etkilder findes ofte på 
og Wiki-sider.
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Hentning og køb af elementer
Du kan hente elementer som ringetoner, billeder, 
operatørlogoer, temaer og videoklip. Nogle af disse 
elementer er gratis, andre skal du købe. Hentede elementer 
håndteres af de respektive programmer på enheden; 
f.eks. kan et hentet billede gemmes i Galleri.

 Vigtigt! Installer og anvend kun programmer 
og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer 
med certifikatet Symbian Signed eller programmer, 
der er godkendt som Java VerifiedTM.

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 Acceptér 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 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 internet
en oversigt over den int
bevæge dig rundt på Mi

 eller . Når du fin
holde op med at rulle, h
mens markøren forblive

Du kan slå Minikort til v
Generelt > Minikort > 

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
I denne forbindelse er in
internetsider, der bruge
at dele de seneste nyhe
nyhedskilder. Blogs eller
internetdagbøger. De fle
ATOM-teknologi. Intern
internetsider, blogsider 
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ing
r giver dig mulighed for at vælge 
ller i en samling af bogmærker 
ærker. Du kan også indtaste 

rnetside, du vil besøge, 

, der er angivet for 

ser som bogmærker, 
. Du kan også gemme adresser, 
er, som bogmærker og sende 

 med bogmærker, mens du 
 trykke på  eller vælge 

ingerne om et bogmærke, f.eks. 
> Bogmærkestyring > Rediger.
er kan du også indtaste andre 
rowseren giver dig mulighed for 
ens du bruger browseren. 

n du se indholdet af de sider, 

 også styr på de internetsider, 
er browseren. I mappen Auto. 
 liste over besøgte internetsider.
I browseren Internet registreres det automatisk, hvis en 
internetside indeholder internetkilder. Hvis du vil abonnere 
på en internetkilde, skal du vælge Valg > Abonner. Du kan 
få vist de internetkilder, du abonnerer på, ved at vælge 
Internetkilder i visningen med bogmærker.

Hvis du vil opdatere en internetkilde, skal du vælge den 
og vælge Valg > Opdater.
Du kan angive, hvordan internetkilderne skal opdateres, 
ved at vælge Valg > Indstillinger > Intern.kilder. 
Se ”Indstillinger” på side 68.

Forbindelsessikkerhed
Hvis sikkerhedsikonet  vises under en forbindelse, 
er dataoverførslen mellem enheden og internetgatewayen 
eller -serveren krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem 
gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den 
anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen 
sikrer dataoverførslen mellem gatewayen 
og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle 
tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, 
hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har 
det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din 
tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Se også 
”Certifikatstyring” på side 121 for at få yderligere 
oplysninger om certifikater og certifikatdetaljer.

Bogmærkevisn
Visningen med bogmærke
webadresser på en liste e
i mappen Automat. bogm
URL-adressen på den inte
direkte i feltet ( ).

 angiver den startside
standardadgangspunktet.

Du kan gemme URL-adres
når du bruger internettet
du har modtaget i besked
gemte bogmærker.

Hvis du vil åbne visningen
bruger browseren, skal du
Valg > Bogmærker.
Hvis du vil redigere oplysn
titlen, skal du vælge Valg
I visningen med bogmærk
browsermapper. Internetb
at gemme internetsider, m
I mappen Gemte sider ka
du har gemt offline.

Internetbrowseren holder
du besøger, mens du brug
bogmærker kan du se en
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ger eller tjenester, du har fået 
chen. Du kan tømme cachen 
t personlige data > Ryd cache.

ger, og vælg mellem følgende:

tandardadgangspunkt. 
125. Nogle eller alle 

re forudprogrammerede 
g du kan måske ikke ændre, 
erne dem.

iden.

en Minikort til eller fra. 
.

 slå Oversigtsliste til for at kunne 
ist liste over sider, du har besøgt 
sersession, mens du 

få skjult eller vist 

ktivér eller deaktiver brugen 
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I Internetkilder kan du se gemte links til internetkilder 
og blogs, du abonnerer på. Internetkilder findes normalt 
på internetsider for større nyhedsorganisationer, 
personlige weblogs, onlinegrupper, der tilbyder 
de seneste overskrifter og oversigter over artikler. 
Internetkilder bruger RSS- og ATOM-teknologi.

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 afslutningstasten, 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.

Tømning af cachen
De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, 
bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes 
til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har 
forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver 
adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver 

anvendelse. De oplysnin
adgang til, gemmes i ca
ved at vælge Valg > Sle

Indstillinger
Tryk på Valg > Indstillin

Generelle indstillinger

Adgangspunkt – skift s
Se ”Forbindelse” på side
adgangspunkter kan væ
af tjenesteudbyderen, o
oprette, redigere eller fj

Startside – angiv starts

Minikort – slå funktion
Se ”Minikort” på side 66

Oversigtsliste – du skal
bruge Tilbage til at få v
under den aktuelle brow
bruger browseren.

Sikkerhedsadvarsler – 
sikkerhedsmeddelelser.

Java-/ECMA-script – a
af scripts.
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 – hvis du ikke ønsker, at de data, 
ormularer på en internetside, 
æste gang siden åbnes, skal du 

ktiver modtagelse og afsendelse 

kilder

 angiv, om du ønsker, 
ateres automatisk, hvor ofte 
ken forbindelse der skal bruges. 
s til automatisk at hente 
dføre, at der overføres store 

nesteudbyders netværk. Kontakt 
få yderligere oplysninger om, 
r.

. (er kun tilgængelig, 
ng er slået til) – skift det 
uges ved autoopdatering.
Sideindstillinger

Indlæsning af indhold – vælg, om der skal indlæses 
billeder og andre objekter, mens du bruger browseren. 
Hvis du vælger Kun tekst, 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 – hvis internetsiderne skal opdateres 
automatisk, mens du bruger browseren, skal du vælge Til.

Indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger

Automat. bogmærker – aktivér eller deaktiver automatisk 
indsamling af bogmærker. Hvis du vil fortsætte med at 
gemme adresserne på de besøgte internetsider i mappen 
Auto. bogmærker, men skjule mappen i visningen med 
bogmærker, skal du vælge Skjul mappe.

Lagring af formulardata
du indtaster i forskellige f
skal gemmes og bruges, n
vælge Fra.

Cookies – aktivér eller dea
af cookies.

Indstillinger for internet

Automatisk opdatering –
at internetkilder skal opd
de skal opdateres, og hvil
Hvis programmet indstille
internetkilder, kan det me
mængder data via din tje
tjenesteudbyderen for at 
hvad dataoverførsel koste

Adg.punkt til autoopdat
når Automatisk opdateri
adgangspunkt, der skal br
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r at frigøre hukommelse, kan du 
ette de uønskede filer eller gå til 
. Du kan f.eks. fjerne følgende:

 i Beskeder og modtagne 
stkassen

ses i Programstyring, og som 

elsesværktøj 
anvendt og ledig plads i enhedens 
t trykke på  og vælge 
r > Hukom.. Tryk på Valg > 
 at se, hvor meget plads de 
og datatyper bruger.

mmelsens navn ved at vælge 
ukom..

e oplysninger fra enhedens 
kommelsen ved at vælge Valg > 
Væ
rk

tø
je

r

0

Værktøjer
Filstyring
Du kan gennemse filer og mapper ved at trykke på  og 
vælge Værktøjer > Filstyring. Visningen for enhedens 
hukommelse ( ) åbnes. Tryk på  for at åbne 
visningen med oplysninger om lagerhukommelsen ( ).

Hvis du vil finde en fil, skal du trykke på Valg > Søg og 
vælge den hukommelse, du vil søge i. Skriv en søgetekst, 
som svarer til filnavnet.

Hvis du vil have vist, hvilke typer data du har på enheden, 
og se, hvor meget hukommelse de forskellige datatyper 
optager, skal du trykke på Valg > Hukommelsesdetal.. 
Den samlede mængde ledig hukommelse vises 
i Ledig hukom..

Ikke tilstrækkelig hukommelse – 
frigørelse af hukommelse
Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse 
til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, 
hvis der ikke er nok ledig plads i hukommelsen.

Du kan frigøre hukommelse på enheden ved at overføre 
data til en kompatibel pc. 

Hvis du vil slette data fo
bruge Filstyring til at sl
det pågældende program
• Beskeder i mapperne

e-mail-beskeder i po
• Gemte internetsider
• Kontaktoplysninger
• Kalendernoter
• Programmer, som vi

du ikke har brug for

Lagerhukomm
Du kan se mængden af 
lagerhukommelse ved a
Værktøjer > Funktione
Hukommelsesdetal. for
forskellige programmer 

Du kan ændre lagerhuko
Valg > Navn på lagerh

Du kan sikkerhedskopier
hukommelse til lagerhu
Sik.kopiér tlf.hukom..
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ndoer 
mandoer til at styre enheden. 
 de avancerede 

 understøttes af enheden, 
styret opkald” på side 94.

erede stemmekommandoer 
eller profiler, skal du åbne 
. og den tilhørende mappe 
ælg Værktøjer > Funktioner > 
nheden opretter stemmekoder til 
ne. Hvis du vil bruge avancerede 
l du i standbytilstand trykke 
olde den nede, mens du siger 

emmekommandoen er navnet 
profil, der vises på listen.

grammer til listen, skal du 
m. Hvis du vil tilføje endnu 
r kan bruges til at starte 
e Valg > Rediger kommando 
kommando som tekst. 
, forkortelser og akronymer.

tiserede stemmekode, 
pil.

nger for stemmekommandoer, 
tillinger. Hvis du vil deaktivere 
Hvis du vil gendanne oplysninger fra lagerhukommelsen 
til enhedens hukommelse, skal du trykke på Valg > 
Gendan fra lagerhukom..

Formatering af lagerhukommelsen
Når lagerhukommelsen formateres, slettes alle data 
i hukommelsen permanent. Opret sikkerhedskopier 
af de data, du vil beholde, inden du formaterer 
lagerhukommelsen. Du kan bruge Nokia Nseries PC Suite 
til at sikkerhedskopiere data til en kompatibel computer. 
DRM-teknologi (Digital Rights Management) kan medføre, 
at nogle sikkerhedskopierede data ikke kan gendannes. 
Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere 
oplysninger om DRM for det pågældende indhold. 
Se også ”Styring af digitale rettigheder” på side 114. 

Du kan formatere lagerhukommelsen ved at trykke på 
Valg > Formatér lagerhukom.. Vælg Ja for at bekræfte.

Når lagerhukommelsen formateres, kan det ikke 
garanteres, at alle fortrolige data, der er gemt 
i lagerhukommelsen, slettes permanent. Ved en 
standardformatering markeres det formaterede område 
kun som tilgængelig plads, og den adresse, der bruges til 
at finde filerne igen, slettes. Det kan stadig være muligt 
at genoprette formaterede eller overskrevne data med 
særlige værktøjer og programmer til genoprettelse. 

Stemmekomma
Du kan bruge stemmekom
Yderligere oplysninger om
stemmekommandoer, der
finder du under ”Stemme

Hvis du vil aktivere avanc
for at starte programmer 
programmet Stem.komm
Profiler. Tryk på , og v
Stem.komm. > Profiler. E
programmerne og profiler
stemmekommandoer, ska
på den højre valgtast og h
en stemmekommando. St
på det program eller den 

Hvis du vil tilføje flere pro
vælge Valg > Nyt progra
en stemmekommando, de
programmet, skal du vælg
og indtaste en ny stemme
Undgå meget korte navne

Hvis du vil høre den synte
skal du vælge Valg > Afs

Hvis du vil ændre indstilli
skal du vælge Valg > Inds
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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.
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på 2,4 GHz.
 WEP (Wired Equivalent Privacy) 
28 bits, Wi-Fi-beskyttet adgang 
e funktioner kan kun anvendes, 
f netværket.

bindelser
 LAN, skal du oprette et 
P) i et trådløst LAN-netværk. 
rogrammer, der kræver 

. Se ”Adgangspunkter til trådløst 

id en af de tilgængelige 
 øge sikkerheden ved den 
lse. Brug af kryptering nedsætter 
de adgang til dine data. 

 LAN-forbindelse, når du har 
se via et internetadgangspunkt 
. Den aktive, trådløse 
, når du lukker det sidste 
bindelsen. Oplysninger om, 
forbindelser på én gang, finder 
ring” på side 79.
Forbindelser
Trådløst LAN
Enheden understøtter trådløst LAN (trådløst lokalnetværk). 
Med trådløst LAN kan du oprette forbindelse til internettet 
og til kompatible enheder med trådløst LAN. Oplysninger 
om, hvordan du bruger enheden sammen med andre 
kompatible UPnP-enheder (Universal Plug and Play) via 
trådløst LAN, finder du under ”Hjemmenetværk og Galleri” 
på side 52 og ”Hjemmenetværk med musikafspiller” 
på side 21.

Hvis du vil bruge trådløst LAN, skal der være et tilgængeligt 
trådløst LAN-netværk på det sted, du befinder dig, og der 
skal være oprettet forbindelse mellem enheden og det 
trådløse LAN-netværk.

I nogle lande, f.eks. Frankrig, er der begrænsninger 
i forbindelse med brugen af trådløse netværk (WLAN). 
Spørg de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere 
oplysninger.

Funktioner, der bruger trådløst LAN eller tillader, at 
sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges 
andre funktioner, øger brugen af batteristrøm og reducerer 
batteriets levetid.

Enheden understøtter følgende funktioner til trådløst LAN:
• Standarden IEEE 802.11b/g.

• Drift med en frekvens 
• Krypteringsmetoderne

med nøgler på op til 1
(WPA) og 802.1x. Diss
hvis de understøttes a

Trådløse LAN-for
Hvis du vil bruge trådløst
internetadgangspunkt (IA
Brug adgangspunktet til p
forbindelse til internettet
LAN” på side 75.

 Vigtigt! Aktiver alt
krypteringsmetoder for at
trådløse netværksforbinde
risikoen for uvedkommen

Der er oprettet en trådløs
oprettet en dataforbindel
i et trådløst LAN-netværk
LAN-forbindelse afbrydes
program, der benytter for
hvordan du afbryder alle 
du under ”Forbindelsessty
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 trådløst LAN-netværk, bliver du 
elevante adgangskoder. Hvis du vil 
t skjult netværk, skal du indtaste 
vn (SSID – Service Set Identifier). 
gangspunkt til et skjult 
ælge Nyt WLAN. 
ødvendige data, 
matisk.

bindelse til et trådløst 
net på internetadgangspunktet. 
etbrowseren ved hjælp af dette 
kal du vælge statussen og vælge 
n. Du kan afbryde forbindelsen til 
rk ved at vælge statussen og vælge 

 efter trådløse LAN-netværk 
ar oprettet forbindelse til et 
ises WLAN-scan. er slået fra. 
n til og søge efter tilgængelige 
kal du rulle til den række, hvor 
e på .

g efter tilgængelige 
ed at vælge en status og vælge 
. Hvis du vil slå søgning efter 
ra, skal du vælge en status 
er slået fra.

AN-guiden i menuen ved at trykke 
øjer > WLAN-guide.
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Du kan bruge trådløst LAN under et taleopkald, eller når 
pakkedata er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én 
trådløs LAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men mange 
programmer kan bruge et og samme 
internetadgangspunkt.

Når enheden er i profilen Offline, kan du stadig bruge 
trådløst LAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde 
alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger 
en trådløs LAN-forbindelse.

 Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse 
(Media Access Control), som identificerer din enhed, 
ved at indtaste *#62209526# i standbytilstand.

WLAN-guide
WLAN-guiden giver dig mulighed for at oprette forbindelse 
til et trådløst LAN og administrere dine trådløse 
LAN-forbindelser.

I WLAN-guiden vises statussen for dine trådløse 
LAN-forbindelser i den aktive standbytilstand. Hvis du vil 
have vist tilgængelige valgmuligheder, skal du rulle til den 
række, hvor statussen vises, og trykke på .

Hvis der ved søgningen findes trådløse LAN-netværk, 
og f.eks. WLAN-netværk fundet vises, og du automatisk 
vil oprette et internetadgangspunkt og starte 
internetbrowseren ved hjælp af dette 
internetadgangspunkt, skal du vælge statussen, vælge 
Start webbrowseren og vælge netværket.

Hvis du vælger et sikret
bedt om at indtaste de r
oprette forbindelse til e
det korrekte netværksna
Du kan oprette et nyt ad
WLAN-netværk ved at v
Når du har angivet de n
testes forbindelsen auto

Hvis du har oprettet for
LAN-netværk, vises nav
Hvis du vil starte intern
internetadgangspunkt, s
Fortsæt i webbrowsere
det trådløse LAN-netvæ
Afbryd WLAN-forb..
Hvis søgning (scanning)
er slået fra, og du ikke h
trådløst LAN-netværk, v
Hvis du vil slå søgninge
trådløse LAN-netværk, s
statussen vises, og trykk

Du kan starte en søgnin
trådløse LAN-netværk v
Søg efter WLAN-netv.
trådløse LAN-netværk f
og vælge WLAN-scan. 
Du kan få adgang til WL
på  og vælge Værkt
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nheder forbundet 
rk via en trådløs 
.

an enhederne indbyrdes sende 
 Oplysninger om, hvordan du 
gspunkt til et Ad hoc-netværk, 
punkter” på side 126.

rbindelse til andre kompatible 
ompatible enheder kan omfatte 
e og ekstraudstyr, f.eks. headset 
kan bruge Bluetooth til at sende 
og lydklip samt noter, oprette en 
kompatibel pc (f.eks. for at 
forbindelse til en kompatibel 
eder ved hjælp af 
lledudskrivning” på side 51.

alt befinde sig 10 meter 
n kan dog blive udsat for 
er, f.eks. vægge, eller fra 

er.

el med Bluetooth-
nderstøtter følgende profiler: 
ion Profile, Basic Imaging Profile, 
le, File Transfer Profile, 
Profile, Generic Access Profile, 
Adgangspunkter til trådløst LAN
Du kan søge efter trådløse LAN-netværk, der er inden 
for rækkevidde, ved at trykke på  og vælge Værktøjer > 
WLAN-guide.

Vælg Valg, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Filtrer WLAN-netværk – for at filtrere trådløse 
lokalnetværk på listen over fundne netværk fra. De valgte 
netværk filtreres fra, næste gang programmet søger efter 
trådløse lokalnetværk.

Detaljer – for at få vist oplysningerne om et netværk, 
der vises på listen. Hvis du vælger en aktiv forbindelse, 
vises oplysningerne om forbindelsen.

Angiv adgangspunkt – for at oprette et 
internetadgangspunkt i et trådløst LAN-netværk.

Rediger adgangspunkt – for at redigere oplysningerne 
for et eksisterende internetadgangspunkt.

Du kan også bruge Forb.styr. til at oprette 
internetadgangspunkter.

Driftstilstande
Der er to driftstilstande i et trådløst LAN-netværk: 
Infrastruktur og Ad hoc.

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags 
kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med 
hinanden via en trådløs LAN-adgangspunktsenhed, 

eller også er de trådløse e
med et kabel-LAN-netvæ
LAN-adgangspunktsenhed

I driftstilstanden Ad hoc k
og modtage data direkte.
opretter et internetadgan
finder du under ”Adgangs

Bluetooth
Du kan oprette trådløs fo
enheder med Bluetooth. K
mobiltelefoner, computer
og bilmonteringssæt. Du 
billeder, videoklip, musik 
trådløs forbindelse til en 
overføre filer) og oprette 
printer for at udskrive bill
Billedudskrivning. Se ”Bi

De to enheder må maksim
fra hinanden. Forbindelse
forstyrrelser pga. hindring
andre elektroniske enhed

Denne enhed er kompatib
specifikationen 2.0, der u
Advanced Audio Distribut
Dial-up Networking Profi
Generic Object Exchange 
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 hvis du vil tillade andre enheder 
enheden, skal du vælge Vist for 
n periode, hvorefter synligheden 
skal du vælge Angiv periode. Du 
ndre enheder ved at vælge Skjult.

ger det navn, der vises til andre 
rådløs Bluetooth-teknologi.

– hvis du vil gøre det muligt for 
 kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), 
heden til at oprette forbindelse til 
e Til. Yderligere oplysninger finder 
angstilstand” på side 78.

kerhed
tooth, skal du vælge Bluetooth > 
lighed > Skjult. På den måde kan 
r kan finde enheden ved hjælp af 
 kan oprette forbindelse til den.

inding til ukendte enheder eller 
 om forbindelse fra ukendte 
n du bedre beskytte enheden mod 
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Hands-Free Profile, Headset Profile, Object Push Profile og 
Serial Port Profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre 
enheder, der understøtter Bluetooth-forbindelse, 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-forbindelse i nogle områder. Spørg de lokale 
myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-forbindelse 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 119 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 –
med Bluetooth at finde 
alle. Hvis du vil angive e
skifter fra vist til skjult, 
kan skjule enheden for a

Telefonens navn – redi
enheder, der anvender t

SIM-fjernadg.tilstand 
en anden enhed, f.eks. et
at bruge SIM-kortet i en
netværket, skal du vælg
du under ”SIM-fjernadg

Gode råd om sik
Når du ikke bruger Blue
Fra eller Telefonens syn
du bedre styre, hvem de
Bluetooth, og hvem der

Du bør ikke oprette en b
acceptere anmodninger
enheder. På den måde ka
skadeligt indhold.
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rettet, vises meddelelsen 

r er det kun den entydige 
en), som vises, når der søges 
 vil vide, hvad din enheds 
al du indtaste koden *#2820#, 
ndbytilstand.

er
 til kompatible enheder 
nheder ved at trykke 
 programmet Bluetooth.

g, skal du oprette din egen 
 og lave en aftale med ejeren 
t bruge samme adgangskode. 
dstillet på enheder, som ikke har 
gangskoden bruges kun én gang.
binding til en enhed, skal du 
undet enhed. Enheder med 
rådet bliver nu vist på skærmen.

tast adgangskoden. Den samme 
å indtastes på den anden enhed.

r opretter automatisk forbindelse 
en er oprettet. Hvis det ikke er 
ekstraudstyret og vælge Valg > 

es med  i enhedssøgningen. 
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 75.

 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 Bluetooth 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 at indtaste en adgangskode. 
Se ”Binding af enheder” på side 77.

5 Når forbindelsen er op
Sender data.
 Tip! På nogle enhede

adresse (enhedsadress
efter enheder. Hvis du
entydige adresse er, sk
mens enheden er i sta

Binding af enhed
Du kan oprette bindinger
og få vist de forbundne e
på i hovedvisningen i

Før du opretter en bindin
adgangskode (1-16 cifre)
af den anden enhed om a
Adgangskoden er fabriksin
en brugergrænseflade. Ad
1 Hvis du vil oprette en 

vælge Valg > Ny forb
Bluetooth inden for om

2 Vælg enheden, og ind
adgangskode skal ogs

Visse typer lydekstraudsty
til din enhed, når binding
tilfældet, skal du rulle til 
Opret forb. til lydenhed.

Forbundne enheder angiv
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gstilstand
ernadgangstilstanden 
ibelt bilsæt (ekstraudstyr), 
 og aktivere brugen af 
den på enheden. Se ”Indstillinger” 
den kan aktiveres, skal der oprettes 
 enheder, og forbindelsen skal 
nhed. Når der oprettes en binding 

 du bruge en 16-cifret 
e den anden enhed som godkendt. 
 på side 77. Aktivér 
den fra den anden enhed.

lstanden er slået til på din enhed, 
bytilstand. Forbindelsen til det 
udt, således som  viser 

keikonet, og du kan ikke bruge 
-funktioner, der kræver dækning 

er i tilstanden til SIM-fjernadgang, 
tibelt ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, 
ge opkald. Den trådløse enhed kan 
de alarmnumre, der er indkodet 
, når den er i denne tilstand. 
en til SIM-fjernadgang for 
d fra enheden. Indtast låsekoden 
hvis den har været låst.
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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 accepterer at modtage beskeden, 
vises , og beskeden placeres i mappen 
Indbakke i Beskeder. Beskeder, der er modtaget 
via en Bluetooth-forbindelse, angives med . 
Se ”Indbakke – modtagelse af beskeder” på side 37.

SIM-fjernadgan
Hvis du vil bruge SIM-fj
sammen med et kompat
skal du slå Bluetooth til
SIM-fjernadgangstilstan
på side 76. Inden tilstan
en binding mellem de to
oprettes fra den anden e
mellem enhederne, skal
adgangskode og indstill
Se ”Binding af enheder”
SIM-fjernadgangstilstan

Når SIM-fjernadgangsti
vises Fjern-SIM i stand
trådløse netværk er afbr
i området for signalstyr
SIM-korttjenester eller 
fra mobilnetværk.

Når den trådløse enhed 
kan du kun bruge kompa
til at foretage og modta
kun foretage opkald til 
i enhedens hukommelse
Du skal gå ud af tilstand
at kunne foretage opkal
for at låse enheden op, 
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ge trådløse LAN-netværk 
rådløse LAN-netværk inden for 
kstilstand (Infrastruktur eller 
on.  vises for netværk med 
vis enheden har en aktiv 

ne for et netværk, skal du vælge 

rnetadgangspunkt i et netværk, 
iv adgangspunkt.

ktøjer > Forbind. > USB.

rmålet med 
ver gang kablet tilsluttes, 
forb. > Ja.

lået fra, eller hvis du vil 
 aktiv forbindelse, skal du vælge 

n af følgende valgmuligheder:

nkronisere musik 
er. Se ”Musikoverførsel med 
å side 23.

okia-pc-programmer, 
ite, Nokia Lifeblog 
er.
Hvis du vil forlade SIM-fjernadgangstilstanden, 
skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge 
Afslut SIM-fjernadg..

Forbindelsesstyring 

Dataforbindelser
Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > Forb.styr. > 
Akt. dataforb.. I visningen med aktive forbindelser 
kan du se de åbne dataforbindelser: dataopkald ( ), 
højhastighedsdataopkald ( ), pakkedataforbindelser 
( ) og trådløse LAN-forbindelser .

 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.

Trådløst LAN
Du kan søge efter trådløse LAN-netværk, der er inden 
for rækkevidde, ved at trykke på  og vælge 
Værktøjer > Forbind. > Forb.styr. > Tilgæng. WLAN.

Visningen med tilgængeli
indeholder en liste over t
rækkevidde, deres netvær
Ad hoc) og signalstyrkeik
kryptering, og  vises, h
forbindelse til netværket.

Hvis du vil se oplysninger
Valg > Detaljer.
Hvis du vil oprette et inte
skal du vælge Valg > Ang

USB 
Tryk på , og vælg Vær
Hvis du vil spørges om fo
USB-kabelforbindelsen, h
skal du vælge Spørg ved 
Hvis Spørg ved forb. er s
ændre tilstanden under en
USB-tilstand og vælge e

Medieafspiller – for at sy
med Windows Media Play
Windows Media Player” p

PC Suite – for at bruge N
f.eks. Nokia Nseries PC Su
og Nokia Software Updat
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 Annuller for at annullere 
 kan tage flere minutter. 
nder overførslen.

dateringer kan medføre, at der 
r data via din tjenesteudbyders 
teudbyderen for at få yderligere 
taoverførsel koster.

batteri er tilstrækkeligt opladet, 
r du starter opdateringen.

 installerer en softwareopdatering, 
heden, heller ikke til nødopkald, 
fuldført, og enheden er genstartet. 
piere data, før du accepterer, 
opdatering. 

ørt, skal du vælge Ja og derefter 
nstallere opdateringen eller 
re den senere ved hjælp af 
ring. Installationen kan tage 

 enheden, og enheden genstartes. 
 opdateringen. Vælg et 
år du bliver bedt om det. 
 for softwareopdateringen 

er for at få vist de 
 der bruges til 
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Dataoverførsel – for at overføre data mellem enheden 
og en kompatibel pc.

Billedudskrivning – for at udskrive billeder på en 
kompatibel printer. Se ”Billedudskrivning” på side 51.

Pc-forbindelser
Du kan bruge enheden sammen med forskellige kompatible 
pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. 
Med Nokia Nseries PC Suite kan du f.eks. overføre billeder 
mellem enheden og en kompatibel pc.

Opret altid forbindelse fra pc'en, når du vil udføre en 
synkronisering med enheden.

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..
Du kan kontrollere, om der er opdateringer til softwaren, 
ved at vælge Valg > Søg efter opdateringer. Vælg et 
internetadgangspunkt, når du bliver bedt om det.

Hvis der er en tilgængelig opdatering, vises der oplysninger 
om den. Vælg Acceptér for at acceptere at hente 

opdateringen, eller vælg
overførslen. Overførslen
Du kan bruge enheden u

Hentning af softwareop
overføres store mængde
netværk. Kontakt tjenes
oplysninger om, hvad da

Kontrollér, at enhedens 
eller tilslut opladeren, fø

 Advarsel! Hvis du
kan du ikke bruge en
før installationen er 
Husk at sikkerhedsko
at der installeres en 

Når overførslen er fuldf
vælge Acceptér for at i
vælge Nej for at installe
Valg > Installer opdate
flere minutter.

Softwaren opdateres på
Vælg OK for at fuldføre
internetadgangspunkt, n
Din enhed sender status
til serveren.

Vælg Valg > Indstilling
serverprofilindstillinger,
softwareopdateringer.
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l pc, en kompatibel printer, 
 eller tv eller et lydsystem 
ed en kompatibel trådløs 

 LAN-funktion anvendes 
er det opsætning af en 
lse, der fungerer med trådløst 
eder på hjemmenetværket skal 
e forbundet med det samme 

er sikkerhedsindstillingerne 
indelse. Brug 
en i en trådløs LAN-infrastruktur 
hed til trådløst LAN og kryptering 

r er gemt i Galleri, med andre 
r via hjemmenetværket. Du kan 
 Hjem.netværk ved at trykke 
er > Forbind. > Hjem.medier > 
 bruge hjemmenetværket til 
r udskrive kompatible mediefiler 
 deling af mediefiler” på side 83.

id en af de tilgængelige 
 øge sikkerheden ved den 
lse. Brug af kryptering nedsætter 
de adgang til dine data. 
Serverprofiler
Tryk på , og vælg Værktøjer > Funktioner > Enh.styr., 
og tryk på . 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 .

Hjemmenetværk
Enheden er kompatibel med UPnP-arkitekturen. Hvis du 
bruger en adgangspunktsenhed til trådløst LAN eller en 
router til trådløst LAN, kan du oprette et hjemmenetværk 
og oprette forbindelse mellem kompatible UPnP-enheder, 
der understøtter trådløst LAN, og netværket, f.eks. din 

Nokia N81, en kompatibe
et kompatibelt lydsystem
eller tv, der er udstyret m
multimediemodtager.

Hvis Nokia N81's trådløse
i et hjemmenetværk, kræv
hjemmenetværksforbinde
LAN, og de andre målenh
understøtte UPnP og vær
hjemmenetværk.

Hjemmenetværket anvend
for den trådløse LAN-forb
hjemmenetværksfunktion
med en adgangspunktsen
aktiveret.

Du kan dele mediefiler, de
kompatible UPnP-enhede
angive indstillingerne for
på  og vælge Værktøj
Indstillinger. Du kan også
at se, afspille, kopiere elle
fra Galleri. Se ”Visning og

 Vigtigt! Aktiver alt
krypteringsmetoder for at
trådløse netværksforbinde
risikoen for uvedkommen
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nmodninger om forbindelse fra 

AN i et netværk, der ikke anvender 
tivere deling af Nokia N81-filer 
 undlade at dele private mediefiler. 
memedier” på side 82, hvis du vil 

hjemmemedier
ed hjælp af andre kompatible 
st LAN ved først at oprette og 

angspunktet for dit 
dløst LAN og derefter konfigurere 

ier. Se ”Trådløst LAN” på side 73 
øst LAN under ”Adgangspunkter” 

rende Hjem.netværk 
tilgængelige, før indstillingerne 
nfigureret.

ogrammet til hjemmemedier, 
n, så du nemmere kan angive 
r hjemmemedier. Hvis du vil bruge 
 senere tidspunkt, skal du vælge 
dvisningen for hjemmenetværk 

å skærmen.
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Der oprettes kun forbindelse mellem enheden 
og hjemmenetværket, hvis du accepterer en anmodning 
om forbindelse fra en anden kompatibel enhed, eller hvis 
du i Galleri vælger en indstilling for at få vist, afspillet, 
udskrevet eller kopieret mediefiler på Nokia N81.

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Når du konfigurerer det trådløse LAN-hjemmenetværk, 
skal du først aktivere en krypteringsmetode på 
adgangspunktenheden og derefter på de andre enheder, 
du vil oprette forbindelse til via hjemmenetværket. 
Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen 
til enhederne. Hold alle adgangskoder hemmelige, 
og opbevar dem separat på et sikkert sted.

Du kan få oplysninger om, hvordan du får vist eller ændrer 
indstillingerne for enhedens internetadgangspunkt til 
trådløst LAN, under ”Adgangspunkter” på side 126.

Hvis du bruger driftstilstanden Ad hoc til at oprette 
et hjemmenetværk med en kompatibel enhed, 
skal du aktivere en af krypteringsmetoderne 
i WLAN-sikkerh.tilst., når du konfigurerer 
internetadgangspunktet. Denne fremgangsmåde 
nedsætter risikoen for, at uønskede personer kobler 
sig på Ad hoc-netværket.

Enheden giver besked om, hvis en anden enhed forsøger 
at oprette forbindelse til enheden og hjemmenetværket. 

Du bør ikke godkende a
ukendte enheder.

Hvis du bruger trådløst L
kryptering, skal du deak
med andre enheder eller
Se ”Indstillinger for hjem
ændre indstillingerne.

Indstillinger for 
Du kan dele mediefiler v
UPnP-enheder via trådlø
konfigurere internetadg
hjemmenetværk med trå
programmet Hjem.med
og indstillinger for trådl
på side 126.

Valgmulighederne vedrø
i programmerne er ikke 
for Hjem.netværk er ko

Første gang du åbner pr
åbnes opsætningsguide
enhedens indstillinger fo
opsætningsguiden på et
Valg > Kør guide i hove
og følge vejledningen p
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ler afvis deling af mediefiler med 
ér ikke Indholdsdeling, før du 

ndre indstillinger. Hvis du 
 kan de andre UPnP-kompatible 
et se og kopiere de filer, du har 

e Billeder og video og Musik.

ik – vælg mediefiler til deling 
få vist delingsstatussen for 
ik. Vælg Valg > Opdater indhold 
s indhold.

 af mediefiler
tiveret på din enhed, kan de 
nheder i hjemmenetværket se 
u har valgt at dele i Del indhold. 

 andre enheder skal have adgang 
tivere Indholdsdeling. Selvom 
eret på din enhed, kan 
 mediefiler, der er gemt 
senheder, hvis den anden 

ninger under ”Hjemmenetværk 
”Hjemmenetværk med 
.

Hvis du vil oprette forbindelse mellem en kompatibel 
pc og hjemmenetværket, skal du på pc'en installere den 
tilhørende software fra den dvd-rom, der fulgte med 
enheden.

Konfiguration af indstillinger

Hvis du vil konfigurere programmet til hjemmemedier, 
skal du vælge Værktøjer > Forbind. > Hjem.medier > 
Indstillinger og vælge en af følgende valgmuligheder: 

Hjemmeadgangspunkt – vælg Spørg altid, hvis du vil 
angive adgangspunktet til dit hjemmenetværk, hver gang 
du opretter forbindelse til hjemmenetværket, Opret nyt, 
hvis du vil angive et nyt adgangspunkt, der skal anvendes 
automatisk, når du bruger Hjem.medier, eller vælg Intet. 
Hvis dit hjemmenetværk ikke har aktiverede 
sikkerhedsindstillinger for trådløst LAN, vil du få 
en sikkerhedsadvarsel. Du kan fortsætte og aktivere 
sikkerheden for trådløst LAN senere, eller du kan annullere 
angivelsen af adgangspunktet og aktivere sikkerheden for 
trådløst LAN først. Se Trådløst LAN under 
”Adgangspunkter” på side 126.

Navn på enhed – indtast et navn til enheden, som vises 
til de andre kompatible enheder i hjemmenetværket.

Aktivering af deling og angivelse af indhold

Vælg Værktøjer > Forbind. > Hjem.medier > Del indhold.

Indholdsdeling – tillad el
kompatible enheder. Aktiv
har konfigureret alle de a
aktiverer Indholdsdeling,
enheder i hjemmenetværk
valgt til deling i mappern

Billeder og video og Mus
med andre enheder, eller 
Billeder og video og Mus
for at opdatere mapperne

Visning og deling
Hvis Indholdsdeling er ak
andre UPnP-kompatible e
og kopiere de mediefiler, d
Hvis du ikke ønsker, at de
til dine filer, skal du deak
Indholdsdeling er deaktiv
du alligevel se og kopiere
på andre hjemmenetværk
enhed tillader det.

Du finder yderligere oplys
og Galleri” på side 52 og 
musikafspiller” på side 21
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 langsomt. Herefter er tastaturet 

g og vedligeholdelse af tastaturet 
ningen til tastaturet.

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

ynkroniseringsindstillinger 
ata og indstillinger” på side 37.

. kan du se de forskellige 
En synkroniseringsprofil 
illinger, der er nødvendige for 
 din enhed med en fjerndatabase 
en kompatibel enhed.
 Værktøjer > Synk.. 
ingsprofil, og vælg Valg > 
 annullere synkroniseringen, 
t, ved at vælge Annuller.
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Trådløst tastatur  
Hvis du vil konfigurere et trådløst Nokia-tastatur eller 
et andet kompatibelt trådløst tastatur, der understøtter 
profilen Bluetooth Human Interface Devices (HID), 
til brug sammen med din enhed, skal du bruge 
programmet Trådlø. tastatur. Tastaturet gør det muligt 
at indtaste tekst på en behagelig måde med et komplet 
QWERTY-layout til f.eks. SMS-beskeder, e-mails 
og kalenderposter.
1 Aktivér Bluetooth på enheden.
2 Tænd tastaturet.
3 Tryk på , og vælg Værktøjer > Forbind. > 

Trådlø. tastatur.
4 Vælg Valg > Søg efter tastatur for at starte 

en søgning efter Bluetooth-enheder.
5 Vælg tastaturet på listen, og tryk på  for at oprette 

forbindelse.
6 Du opretter en binding mellem tastaturet og enheden 

(forbinder tastaturet og enheden) ved at indtaste 
en valgfri adgangskode (1 til 9 cifre) på enheden 
og indtaste den samme adgangskode på tastaturet.
Når du skal indtaste adgangskoden, er du muligvis nødt 
til at trykke tasten Fn ned først.

7 Hvis du bliver bedt om at angive et tastaturlayout, 
skal du vælge det på en liste på enheden.

8 Når navnet på tastaturet vises, ændres statussen 
til Tastatur forbundet, og den grønne indikator 

på tastaturet blinker
klar til brug.

Oplysninger om betjenin
finder du i brugervejled

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

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

I hovedvisningen i Synk
synkroniseringsprofiler. 
indeholder alle de indst
at synkronisere data på
på en server eller en and
1 Tryk på , og vælg
2 Vælg en synkroniser

Synkroniser. Du kan
inden den er afslutte
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ns udseende ved at vælge Valg > 
ovedmenuen.
kefølgen på elementerne 
u vælge Valg > Flyt, Flyt til 
e. Du kan flytte de programmer, 
, til mapper og placere de 
re oftere, i hovedmenuen.
perne i multimediemenuen ved 
ælge Valg > Arranger grupper.

illing af toner 
asse ringetonerne, tonerne ved 
g andre toner til forskellige 
 miljøer eller opkaldsgrupper, 
ælge Værktøjer > Profiler.

l du vælge Værktøjer > Profiler, 
Aktivér. Du kan også skifte profil 
ndbytilstand. Rul til den profil, 
K.

ellem profilen Normal og Lydløs 
g holde den nede.

il, skal du trykke på  og vælge 
 til profilen, og vælg Valg > 
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 standby” på side 88.

• Oplysninger om, hvordan du ændrer baggrundsbilledet 
i standbytilstand, finder du under ”Ændring af 
enhedens udseende” på side 87.

• Oplysninger om, hvordan du tilpasser ringetonerne, 
finder du under ”Profiler – indstilling af toner” 
på side 85 og ”Tilføjelse af ringetoner til kontakter” 
på side 33.

• 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 118. 

• 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 > Tilpasning > Skærm > 
Opstartstekst/-logo.

• Du kan ændre skærme
Skift menuvisning i h

• Hvis du vil ændre ræk
i hovedmenuen, skal d
mappe eller Ny mapp
du ikke bruger så ofte
programmer, du bruge

• Du kan arrangere grup
at trykke på  og v

Profiler – indst
Hvis du vil indstille og tilp
modtagelse af beskeder o
begivenheder, hændelser,
skal du trykke på  og v

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

 Tip! Du kan skifte m
ved at trykke på  o

Hvis du vil ændre en prof
Værktøjer > Profiler. Rul
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 Offline kan du ikke foretage eller 
uge andre funktioner, der kræver 
r stadig muligt at ringe til det 
, der er indkodet i enhedens 
l foretage opkald, skal du først 
en ved at skifte profil. Indtast 
 har været låst.

filen Offline, kan du stadig bruge 
rk til f.eks. læsning af e-mail eller 
Husk at overholde alle gældende 
pretter og bruger en trådløs 
dløst LAN” på side 73. Du kan 
-forbindelse, når profilen 

luetooth” på side 75.

len Offline, skal du trykke 
 vælge en anden profil. 
 at foretage trådløs 
der er tilstrækkelig signalstyrke).

ktøjer > Funktioner > 3D-toner. 
ktivere tredimensionale lydeffekter 
ingetoner understøtter 

effekter, skal du vælge 
> Til.
Ti
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Tilpas. Rul til den indstilling, du vil ændre, og tryk på  
for at åbne listen over valgmuligheder. Toner, der er gemt 
i lagerhukommelsen, angives med .

Når du vælger en tone på en liste, åbner linket Hent lyde 
(netværkstjeneste) en liste over bogmærker. Du kan vælge 
et bogmærke og oprette forbindelse til en internetside for 
at hente 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 (U)SIM-kort.

 Vigtigt! I profilen
modtage opkald eller br
netværksdækning. Det e
officielle alarmnummer
hukommelse. Hvis du vi
aktivere telefonfunktion
låsekoden, hvis enheden

Når du har aktiveret pro
det trådløse LAN-netvæ
søgning på internettet. 
sikkerhedskrav, når du o
LAN-forbindelse. Se ”Trå
også bruge en Bluetooth
Offline anvendes. Se ”B

Hvis du vil forlade profi
på tænd/sluk-tasten og
Enheden gør det muligt
transmission igen (hvis 

3D-toner 
Tryk på , og vælg Vær
Med 3D-toner kan du a
til ringetoner. Ikke alle r
3D-effekter.

Hvis du vil aktivere 3D-
3D-ringetoneeffekter
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hedens 

ns udseende, f.eks. baggrunden 
å  og vælge Værktøjer > 
asning > Temaer.

a, der anvendes til alle enhedens 
e Temaer > Generelt.

en du aktiverer det, ved at vælge 
ndstil for at aktivere temaet. 
 .

rhukommelsen, 

ens layout ved at vælge 

erforbindelse og hente flere 
nt temaer (netværkstjeneste) 
ing.

jenester, som du har tillid til, 
lig sikkerhed og beskyttelse mod 

unden, skal du vælge Temaer > 
aggrundsbilledet på skærmen 
and.
Hvis du vil ændre den 3D-effekt, der anvendes på 
ringetonen, skal du vælge Lydmønster og vælge den 
ønskede effekt. Hvis du vil ændre 3D-effekten, skal du 
vælge en af følgende indstillinger:

Hastighed – rul til venstre eller højre for at vælge, hvor 
hurtigt lyden skal bevæge sig fra én retning til en anden. 
Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle ringetoner.

Efterklang – vælg ekkotypen.

Dopplereffekt – vælg Til for at få ringetonen til at lyde 
højere, når du er tættere på enheden, og lavere, når 
du er længere væk. Når du kommer tættere på enheden, 
synes ringetonen at blive højere, og den synes at blive 
lavere, når du bevæger dig væk fra enheden. Dopplereffekt 
er ikke tilgængelig for alle lydmønstre.

Hvis du vil lytte til ringetonen med 3D-effekten, 
skal du vælge Valg > Afspil tone.

Hvis du aktiverer 3D-toner, men ikke vælger 
nogen 3D-effekt, bliver der anvendt stereoudvidelse 
på ringetonen.

Du kan ændre ringetonens lydstyrke ved at vælge 
Værktøjer > Profiler > Valg > Tilpas > Ringestyrke.

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

Hvis du vil ændre det tem
programmer, skal du vælg

Du kan få vist et tema, ind
Valg > Vis. Vælg Valg > I
Det aktive tema vises med

Temaer, der er gemt i lage
angives med .

Du kan ændre hovedmenu
Temaer > Menuvisning.

Hvis du vil åbne en brows
temaer, skal du vælge He
i Generelt eller Menuvisn

 Vigtigt! Brug kun t
og som tilbyder tilstrække
skadelig software.

Hvis du vil redigere baggr
Baggrund for at ændre b
til den aktive standbytilst
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Aktiv standby
I den aktive standbytilstand vises statusindikatorer 
og -ikoner, forskellige programmer, visningen Nu afspilles 
og søgefunktionen.

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 den aktive 
standbytilstand 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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ne fra SIM-kortet til Kontakter, 
d fra Kontakter. Se ”Kopiering af 

mer, du tidligere har ringet til, 
tasten i standbytilstand. Rul til 
kaldstasten.

e eller et videoklip i en 
n deltager i opkaldet, skal du 
 (kun i UMTS-netværk). Du kan 
re modtageren før afsendelse. 

 at sende filen til en kompatibel 
.

strenge, f.eks. en adgangskode, 
 DTMF. Indtast DTMF-strengen, 

akter. Hvis du vil indtaste et 
setegn (p), skal du trykke på  
 for at sende tonen. Du kan 
erne Telefonnummer eller 

 taleopkald i venteposition, 
t indgående opkald, skal du 
u kan skifte mellem et aktivt 
kald ved at vælge Valg > Skift. 
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 opkaldstasten for at ringe op til nummeret.
3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet 

(eller annullere opkaldsforsøget). Et tryk på 
afslutningstasten afslutter altid opkaldet, 
også selvom der er et andet aktivt program.

Du kan justere lydstyrken under et opkald med 
lydstyrketasten på siden af enheden. Du kan også bruge 
navigeringstasten. 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 opkaldstasten 
for at ringe op.

Du skal kopiere kontakter
før du kan foretage opkal
kontakter” på side 32.

Hvis du vil ringe til et num
skal du trykke på opkalds
et nummer, og tryk på op

Hvis du vil sende et billed
MMS-besked til den ande
vælge Valg > Send MMS
redigere beskeden og ænd
Tryk på opkaldstasten for
enhed (netværkstjeneste)

Du kan sende DTMF-tone
ved at vælge Valg > Send
eller søg efter den i Kont
ventetegn (w) eller et pau
gentagne gange. Vælg OK
tilføje DTMF-toner til felt
DTMF på et kontaktkort.

Hvis du vil sætte et aktivt
mens du besvarer et ande
vælge Valg > Standby. D
opkald og et ventende op
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etopkald (netværkstjeneste) 
tage opkald via internettet.

r modtage et internetopkald, 
lse til en tjeneste til 
den.

rktøjer > Forbind. > Internettlf..
delse til en tjeneste til 

befinde dig inden for et 
sområde, f.eks. et adgangspunkt 
rk (WLAN). 

ltid en af de tilgængelige 
at øge sikkerheden ved den 
delse. Brug af kryptering nedsætter 
nde adgang til dine data.

krig, er der begrænsninger 
n af trådløse netværk (WLAN). 
heder, hvis du ønsker yderligere 

der er tilgængelige, 
yder til tjenesteudbyder. 

til tjenesten til internetopkald ved 
 adgangspunkt på listen og trykke 
gspunkter, som er markeret med 
. Hvis du vil stoppe forbindelsen, 
O
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Hvis du vil 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 taleopkald, skal du trykke 
på opkaldstasten for at sætte opkaldet i venteposition. 
Tryk på opkaldstasten 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 
Valg > 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.

 Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, 
når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være 
særdeles høj. 

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.

Du finder oplysninger om konferenceopkald og 
stemmestyrede opkald i den udvidede brugervejledning på 
www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted.

Internetopkald
Med tjenesten til intern
kan du foretage og mod

Hvis du vil foretage elle
skal du oprette forbinde
internetopkald fra enhe

Tryk på , og vælg Væ
Når du vil oprette forbin
internetopkald, skal du 
adgangspunkts dækning
til et trådløst lokalnetvæ

 Vigtigt! Aktiver a
krypteringsmetoder for 
trådløse netværksforbin
risikoen for uvedkomme

I nogle lande, f.eks. Fran
i forbindelse med bruge
Spørg de lokale myndig
oplysninger.

Hvilke adgangspunkter 
varierer fra tjenesteudb

Du opretter forbindelse 
at vælge et tilgængeligt
på . De gemte adgan

, står øverst på listen
skal du vælge Annuller.
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 listen over adgangspunkter 
ighed, hvis det trådløse 
 listen. Listen opdateres også 
nd.

re indstillingerne.

rammet.

ger kan variere.

rbindelse til ét trådløst 
Hvis du anvender to eller flere 
som anvender det samme 
en muligvis have forbindelse 
en. Den tjeneste, der bruges 
ld, kan ses der, hvor 

Hvis du vil skifte adgangspunkt, 
ste.

 en tjeneste til internetopkald, 
nd.

 til Internettlf. i den aktive 
 du tilføje den der. Ved hjælp af 
trere enheden manuelt, hvis der 
 til internetopkald og et 
t. Hvis du allerede har 
 til internetopkald, bliver du 
l afbryde forbindelsen til 
Når du har oprettet forbindelse til en tjeneste, 
kan du gemme det anvendte trådløse lokalnetværk 
som et kendt adgangspunkt.

Vælg Valg, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Opret forb. til tjeneste – for at oprette forbindelse 
til en tjeneste, når der er en tilgængelig tjeneste til 
internetopkald og et tilgængeligt adgangspunkt, der 
kan bruges.

Afbryd forb. til tjeneste – for at afslutte forbindelsen 
til tjenesten til internetopkald.

Skift tjeneste – for at vælge tjenesten til internetopkald 
til udgående opkald, hvis enheden har forbindelse til flere 
tjenester. Denne valgmulighed vises kun, hvis der er flere 
tilgængelige konfigurerede tjenester.

Konfigurer tjeneste – for at konfigurere nye tjenester. 
Denne valgmulighed vises kun, hvis der er tjenester, som 
ikke er konfigureret.

Gem adgangspunkt – for at gemme det netværk, der er 
forbindelse til i øjeblikket. De tidligere gemte 
adgangspunkter (netværk) er markeret med  på listen 
over adgangspunkter. Denne valgmulighed vises kun, hvis 
du har forbindelse til et trådløst lokalnetværk, der ikke 
er gemt.

Brug skjult netværk – for at oprette forbindelse til en 
tjeneste til internetopkald vha. et skjult trådløst 
lokalnetværk.

Opdater – for at opdatere
manuelt. Brug denne mul
lokalnetværk ikke vises på
automatisk hvert 15 seku

Indstillinger – for at ænd

Afslut – for at lukke prog

De tilgængelige indstillin

Enheden kan kun have fo
lokalnetværk ad gangen. 
internetopkaldstjenester, 
adgangspunkt, kan enhed
til flere tjenester ad gang
til udgående internetopka
adgangspunkterne vises. 
skal du vælge Skift tjene

Når du har forbindelse til
vises  i standbytilsta

Der er muligvis en genvej
standbytilstand, ellers kan
denne genvej kan du regis
er en tilgængelig tjeneste
tilgængeligt adgangspunk
forbindelse til en tjeneste
spurgt om, hvorvidt du vi
tjenesten.
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heden af trådløse lokalnetværk 
i til nødopkald, din udbyder af 

r. Kontakt din udbyder af 
 yderligere oplysninger om 
age nødopkald via internettelefoni.

erne for tjenester 
u trykke på  og vælge 
 Internettlf. > Indstillinger.

 vælge den foretrukne opkaldstype 
l du vælge Valg > Skift > 
 Mobilopkald eller 

u vil åbne visningen med 
 den valgte tjeneste.

nger kan variere.

ktøjer > Forbind. > Internettlf. > 
ndstil.: ....

stillingerne for tjenesten, skal du 
lge en af følgende valgmuligheder:

atisk at logge på tjenesten til 
bliver fundet et kendt netværk, 
 forbindelse til tjenesten til 
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Du kan foretage et internetopkald i standbytilstand ved at 
indtaste telefonnummeret eller internetadressen og trykke 
på opkaldstasten. Hvis du vil skifte mellem taltilstand 
og bogstavtilstand, skal du trykke på # og holde den nede. 
Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Du kan også foretage et internetopkald fra Kontakter 
og Log. Hvis du vil foretage et opkald fra Kontakter, 
skal du trykke på , vælge Kontakter, rulle til den 
ønskede kontakt og vælge Valg > Internetopkald. Hvis du 
vil foretage et opkald fra Log, skal du trykke på , vælge 
Værktøjer > Log > Seneste opkald og Ubesv. opkald, 
Indgående opk. eller Udgående opk., rulle til den ønskede 
kontakt og vælge Valg > Internetopkald.

Hvis Internetopkald er valgt som den foretrukne 
opkaldstype, og enheden har forbindelse til en tjeneste til 
internetopkald, foretages alle opkald som internetopkald 
som standard.

Enheden understøtter taleopkald via internettet 
(IP-telefoni). Enheden forsøger primært at foretage 
nødopkald via mobilnetværk. Hvis det ikke lykkes at 
foretage et nødopkald via mobilnetværk, forsøger enheden 
at foretage et nødopkald via din udbyder af internetopkald. 
Eftersom mobiltelefoni er en etableret teknologi, bør du 
benytte de mobile netværk til nødopkald, hvis det er 
muligt. Hvis der er dækning fra et mobilt netværk, skal 
du kontrollere, at din mobiltelefon er tændt og klar til 
at foretage opkald, før du prøver at foretage et nødopkald. 
Muligheden for at foretage nødopkald via internettelefoni 

afhænger af tilgængelig
(WLAN) og den teknolog
internetopkald anvende
internetopkald for at få
muligheden for at foret

Indstillinger
Hvis du vil se indstilling
til internetopkald, skal d
Værktøjer > Forbind. >

Hvis du vil have vist eller
til udgående opkald, ska
Standardopkaldstype >
Internetopkald.

Vælg Valg > Åbn, hvis d
tjenesteindstillinger for

De tilgængelige indstilli

Tjenesteindstillinger

Tryk på , og vælg Vær
Valg > Indstillinger > I

Hvis du vil have vist ind
vælge Logintype og væ

Automatisk – for autom
internetopkald. Når der 
oprettes der automatisk
internetopkald.
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videotelefonsvarer
 telefonsvarer eller 
tværkstjenester – 

un tilgængelig i UMTS-netværk), 
e  nede i standbytilstand og 
 Videotelefonsvarer. Se også 
g ”Videoopkald” på side 95.

nummeret til din telefonsvarer 
kal du trykke på  og vælge 
> Telefonsv., vælge en 
lg > Skift nummer. Indtast det 

in netværksudbyder, 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 
ælge Valg > Konference > 
Enheden understøtter 
lem maks. seks deltagere 
Manuel – for manuelt at logge på tjenesten 
til internetopkald.

Hvis du anvender den automatiske type af login til trådløse 
lokalnetværk, søger enheden med mellemrum efter 
trådløse lokalnetværk, hvilket forøger batteriforbruget 
og reducerer batteriets driftstid.

Vælg Gemte adgangspunkter for at se de 
adgangspunkter, tjenesten til internetopkald genkender. 
Disse adgangspunkter (netværk) bruges til automatisk 
login og er markeret med  på listen 
over adgangspunkter.

Vælg Rediger tjenesteindstil. for at åbne de 
tjenestespecifikke indstillinger. Denne valgmulighed 
vises kun, hvis der er installeret et tjenestespecifikt 
plug-in-program eller tilføjelsesprogram på enheden.

Gemte adgangspunkter

Hvis du vil have vist eller fjerne de adgangspunkter, du har 
gemt til en tjeneste til internetopkald, skal du trykke på  
og vælge Værktøjer > Forbind. > Internettlf. > 
Indstillinger > Indstil.: ... > Gemte adgangspunkter. > 
Valg > Åbn.

Vælg Valg > Fjern for at fjerne et adgangspunkt 
fra tjenesten.

Telefonsvarer og 
Hvis du vil ringe op til din
din videotelefonsvarer (ne
videotelefonsvareren er k
skal du trykke på og hold
vælge Telefonsvarer eller
”Omstilling” på side 124 o

Hvis du vil ændre telefon
eller videotelefonsvarer, s
Værktøjer > Funktioner 
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
du gentage trin 2 og v
Tilføj til konference. 
konferenceopkald mel
inkl. dig selv.
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vancerede stemmekommandoer. 
mandoer er ikke afhængige af 

rugeren skal ikke optage 
d. Enheden opretter i stedet en 
e i Kontakter og sammenligner den 
d denne. Enhedens 
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 
stemmekode.

ekoder
 stemmekoder kan være svær 
r eller i nødsituationer, så du 
m på, at stemmeopkald ikke er 
 forhold.

tyrede opkald, anvendes 
en på kort afstand, mens du siger 

mmestyrede opkald, skal du trykke 
e valgtast nede i standbytilstand. 
 et kompatibelt headset med en 
trykke på og holde headsettasten 
emmestyrede opkald.
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Hvis du vil føre en privat samtale med én af deltagerne, 
skal du vælge Valg > Konference > Privat. Vælg en 
deltager, og vælg Privat. Konferenceopkaldet sættes 
i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan 
fortsætte konferenceopkaldet. Når du er færdig med 
den private samtale, skal du vælge Valg > Tilføj til 
konference for at vende tilbage til konferenceopkaldet.
Hvis du vil fjerne en deltager fra konferenceopkaldet, 
skal du vælge Valg > Konference > Fjern deltager, 
rulle til deltageren og vælge Fjern. 

4 Tryk på afslutningstasten 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 knytte 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. 

Hvis du vil ringe i standbytilstand, skal du trykke 
på hurtigkaldstasten og afsendelsestasten.

Stemmestyret o
Enheden understøtter a
Avancerede stemmekom
brugerens stemme, så b
stemmekoder på forhån
stemmekode for postern
udtalte stemmekode me
stemmegenkendelse tilp
så stemmekommandoer

Stemmekoden for en ko
der er gemt på kontaktk
syntetiserede stemmeko
og vælge Valg > Afspil 

Opkald med stemm
 Bemærk! Brug af

i støjende omgivelse
skal være opmærkso
pålidelige under alle

Når du bruger stemmes
højttaleren. Hold enhed
stemmekoden tydeligt.
1 Hvis du vil starte ste

på og holde den højr
Hvis der er tilsluttet
headsettast, skal du 
nede for at starte st
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retages mellem to parter. 
es til en kompatibel mobilenhed 
an ikke foretages videoopkald, 

- eller dataopkald er aktivt.

eo (modtageren sender ikke 
 netværket ikke det, der sendes). 
sendelse fra din enhed. 

afsendelse under et videoopkald, 
ldstakst for opkaldet. Du kan få 

takster hos din tjenesteudbyder.
deoopkald, skal du indtaste 
ndbytilstand eller vælge 
n kontakt.
> Videoopkald.

 forsiden bruges som standard til 
 lidt tid at starte et videoopkald. 
ises. 

.eks. fordi videoopkald ikke 
t, eller fordi den modtagende 
), bliver du spurgt om, hvorvidt 
 opkald eller sende en besked 

år du kan se to videobilleder 
n. 
2 Der afspilles en kort tone, og meddelelsen Tal nu vises. 
Sig tydeligt det navn eller kaldenavn, der er gemt 
på kontaktkortet.

3 Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den 
genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, 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 
netværksudbyderen for at få oplysninger om 
tilgængelighed og abonnement på videoopkaldstjenester.

Et videoopkald kan kun fo
Videoopkaldet kan foretag
eller en ISDN-klient. Der k
hvis et andet tale-, video

Ikoner og indikatorer: 
 Du modtager ikke vid

video, eller også overfører
 Du har afvist videoaf

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 på
videoopkald. Det kan tage
Venter på videobillede v

Hvis opkaldet mislykkes (f
understøttes af netværke
enhed ikke er kompatibel
du vil foretage et normalt
i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, n
og høre lyden i højttalere
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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, 
n du bruge 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 
 samt gebyrer forbundet med 

ng af video skal du gøre følgende:
en er indstillet til forbindelser 

 ”Indstillinger” på side 97.
r en aktiv UMTS-forbindelse 
S-netværkets dækningsområde. 
side 97. Hvis du starter 
ns du er inden for 
kningsområde, og der skiftes 

lingssessionen, men taleopkaldet 
ke starte Deling af video, hvis du 
TS-netværkets dækningsområde.
O
pk
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Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen 
( ). Hvis det er tilfældet, kan du kun 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 
lydstyrketasten 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 afslutningstasten 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
mens du deler video, ka

Krav til deling a
Da Deling af video kræv
muligheden for at bruge
tilgængeligt UMTS-netv
for at få yderligere oply
af tjenester og netværk
brug 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
UMTS-netværkets dæ
til GSM, afbrydes de
fortsætter. Du kan ik
ikke er inden for UM
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omænenavn (du kan bruge 
 et domænenavn).

P-adresse for kontakten, kan du 
elefonnummer inkl. landekoden, 
ideo (hvis dette understøttes af 

orbindelse

S-forbindelse, skal du gøre 

byder for at indgå en aftale 
værket.
lsesindstillingerne for 
t er korrekt konfigureret. 
e 125, hvis du har brug for hjælp.

 video eller videoklip
ktivt, skal du vælge Valg > 
ideo og åbne linsedækslet på 

oklip, skal du vælge Valg > 
klip. Der åbnes en liste over 
 på enheden. Vælg et klip, du vil 
ppet ved at vælge Valg > Afspil.
ideo, sendes invitationen til den 
føjet på modtagerens 
• 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. Tryk på , 
vælg Kontakter, og åbn kontaktkortet (eller opret et nyt 
kort for den pågældende person). Vælg Valg > Tilføj 
detalje > SIP eller Del visning. Angiv SIP-adressen 

i formatet brugernavn@d
en IP-adresse i stedet for

Hvis du ikke kender en SI
også bruge modtagerens t
f.eks. +358, til deling af v
netværksudbyderen).

Indstillinger for UMTS-f

Hvis du vil angive en UMT
følgende:
• Kontakt din tjenesteud

om brug af UMTS-net
• Kontrollér, at forbinde

UMTS-adgangspunkte
Se ”Forbindelse” på sid

Deling af direkte
1 Når et taleopkald er a

Del video > Direkte v
bagsiden.
Hvis du vil dele et vide
Del video > Optaget 
videoklip, der er gemt
dele. Du kan få vist kli

2 Hvis du deler direkte v
SIP-adresse, du har til
kontaktkort. 
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ogrammer, mens du deler 
en person, stoppes delingen 
vende tilbage til visningen til 
tte med delingen, skal du 

 den aktive standbytilstand. 
de 88.

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 
.

eoklip, kan du slå klippets lyd 
.

 delingen af video. Deling af video 
aktive taleopkald afsluttes.
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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 . Vælg Afspil for at afspille videoklippet igen.

5 Vælg Stop for at stoppe delingssessionen. Tryk på 
afslutningstasten 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?. Den delte video gemmes i mappen 
Billeder & video i Galleri.

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 standby” på si

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

Når du modtager et vid
fra ved at vælge Lyd fra

Vælg Stop for at stoppe
afsluttes også, hvis det 
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g Ja for at starte afsendelsen 

eoopkaldet, aktiveres 
 du kan kun høre lyden fra den, 
 grå skærm i stedet for 

rå skærm med et stillbillede, 
s kamera, kan du få hjælp under 
pkald på side 123.

 for at afslutte videoopkaldet.

 under et igangværende opkald, 
ke på i Værktøjer > Indstil. > 
e på (netværkstjeneste).

 at besvare det ventende opkald. 
i venteposition.

o opkald ved at vælge Skift. 
at forbinde et indgående opkald 
ition med et aktivt opkald og 
ne. Tryk på afslutningstasten 

opkald. Vælg Valg > Afslut alle 
ge opkald.
Besvarelse eller afvisning 
af et opkald
Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på 
opkaldstasten eller åbne skydemekanismen.

Ved et indgående opkald skal du vælge Lydløs for at slå 
ringetonen fra.

Tryk på afslutningstasten, 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 124.

Når du vælger Afvis for at afvise et indgående opkald, kan 
du 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 123.

Besvarelse eller afvisning af 
videoopkald
Når du modtager et videoopkald, vises . 

Tryk på opkaldstasten for at besvare videoopkaldet. 
Spørgsmålet Tillad, at der sendes et videobillede til den, 

der ringer op? vises. Væl
af et direkte videobillede.

Hvis du ikke aktiverer vid
videoafsendelsen ikke, og
der ringer op. Der vises en
videobilledet. 

Hvis du vil erstatte den g
der er taget med enheden
”Opkald”, Billede i videoo

Tryk på afslutningstasten

Banke på
Du kan besvare et opkald
hvis du har aktiveret Ban
Telefon > Opkald > Bank

Tryk på opkaldstasten for
Det første opkald sættes 

Du kan skifte mellem de t
Vælg Valg > Overfør for 
eller et opkald i ventepos
fjerne dig selv fra opkalde
for at afslutte det aktive 
opkald for at afslutte beg
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en mængde data, der sendes og 
ataforbindelser, skal du trykke på 
r > Log > Pakkedata. Du kan for 
or dine pakkedataforbindelser ud 
og modtagne data.

alle 
hændelser

 Log:

unikationshændelser

 de taleopkald, SMS-beskeder 
AN-forbindelser, der registreres 
ke på , vælge Værktøjer > 
å  for at åbne den 

 SMS-beskeder, der er sendt til 
 pakkedataforbindelser vises i 
ikationshændelse. Forbindelser til 
-beskedcentral eller internetsider 
indelser.

dt telefonnummer fra Log til dine 
 Valg > Gem i Kontakter.
O
pk

al
d

0

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 tællere for opkaldsvarighed, skal du 
vælge Valg > Nulstil tidstællere. Hvis du vil gøre det, skal 
du bruge låsekoden. Se ”Telefon og SIM-kort” på side 119.

Pakkedata
Hvis du vil kontrollere d
modtages under pakked

 og vælge Værktøje
eksempel skulle betale f
fra mængden af sendte 

Overvågning af 
kommunikations
Der er følgende ikoner i

 Indgående
 Udgående
 Ubesvarede komm

Hvis du vil overvåge alle
eller data- og trådløse L
af enheden, skal du tryk
Log og derefter trykke p
generelle log.

Underhændelser, såsom
mere end én person, og
loggen som én kommun
din fjernpostkasse, MMS
vises som pakkedataforb

Hvis du vil tilføje et uken
kontakter, skal du vælge
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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.
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ingerne ved at vælge 
lg > Indstillinger. Du kan 
læt og angive formater for dato 
ler alarmtone. I Hverdage kan 
 alarmer skal gentages.

biltelefonnetværket opdaterer 
æt, dato og tidszone på enheden 
 du vælge Programmer > Ur > 
etværksoperatørtid > 

ge på  for at åbne visningen 
erdensur kan du se klokkeslættet 
u vil tilføje byer på listen, skal du 
Du kan højst tilføje 15 byer 

y, du befinder dig i for øjeblikket, 
 vælge Valg > Indstil som 

gen i Ur, og klokkeslættet på 
nsstemmelse med den valgte 
slættet er korrekt og passer til den 
Pr
og

ra
m

m
er

2

Programmer
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 hurtig alarm ved at vælge Valg > 
Ny hurtig alarm. Når alarmen er aktiv, vises ikonet .

Hurtige alarmer angives for de næste 24 timer og kan 
ikke gentages.

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du trykke på 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 den næste alarm ved at vælge 
Programmer > Ur > Valg > Fjern alarm.

Du kan indstille en ny alarm ved at vælge Programmer > 
Ur, trykke på  og vælge Valg > Ny alarm. Du kan 
eventuelt angive en gentagelse.

Du kan ændre urindstill
Programmer > Ur > Va
indstille dato og klokkes
og klokkeslæt, urtype el
du vælge ugedage, hvor

Hvis du vil tillade, at mo
oplysninger om klokkesl
(netværkstjeneste), skal
Valg > Indstillinger > N
Autoopdatering.

Verdensur
Vælg Ur, og tryk to gan
Verdensur. I visningen V
i forskellige byer. Hvis d
vælge Valg > Tilføj by. 
på listen.

Hvis du vil angive den b
skal du rulle til en by og
aktuel by. 

Byen vises i hovedvisnin
enheden ændres i overe
by. Kontrollér, at klokke
tidszone, du er i.
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grammer og software
m,  angiver et Java-program, 
et ikke er fuldt installeret, 
mmet er installeret 

 anvend kun programmer 
lidelige kilder, f.eks. programmer 
 Signed eller programmer, 
 VerifiedTM.

 være opmærksom på følgende:
typen, versionsnummeret 
producenten af programmet, 
Vis detaljer.
plysninger om programmets 
al du vælge Vis detaljer 
tifikatstyring” på side 121.
fil, der indeholder en opdatering 
ksisterende program, kan du kun 
e program, hvis du har den 
fil eller en komplet 
programpakke, du har fjernet. 
et originale program, skal du 

 derefter installere programmet 
installationsfil eller 

 til installation af 
s filen mangler, bliver du 
nte den. Hvis der ikke er angivet 
Regnemaskine 
Tryk på , og vælg Programmer > Regnema..

 Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset 
nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Noter 
Du kan skrive noter i .txt-format ved at trykke 
på og vælge Programmer > Noter.

Programstyring 
Tryk på , og vælg Programmer > Pgr.styring. Du kan 
installere to typer programmer og software på enheden:
• J2METM-programmer, der er baseret på JavaTM-

teknologi med filtyperne .jad eller .jar ( ). 
• Andre programmer og anden software, der passer til 

operativsystemet Symbian ( ). Installationsfilerne 
har filtypen .sis. Installer kun programmer og software, 
der er udviklet til din Nokia N81. Softwareleverandører 
henviser ofte til produktets officielle modelnummer: 
Nokia N81-1.

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.

Installation af pro
  angiver et .sis-progra

 angiver, at programm
og  angiver, at progra
i lagerhukommelsen.

 Vigtigt! Installer og
og anden software fra på
med certifikatet Symbian
der er godkendt som Java

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
gendanne det original
originale installations
sikkerhedskopi af den 
Hvis du vil gendanne d
fjerne programmet og
igen fra den originale 
sikkerhedskopien.

• En .jar-fil er påkrævet
Java-programmer. Hvi
muligvis bedt om at he
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 understøtter kun 
is der er mere end ét program med 
 det påvirke enhedens ydeevne 
 til at holde op med at fungere.

ammer i en lagerhukommelse, 
rne (.sis) i enhedens hukommelse. 
ængder hukommelse og forhindre 

ler. For at bevare en tilstrækkelig 
n du bruge Nokia Nseries PC Suite 

installationsfiler på en kompatibel 
tyring til at fjerne 
nhedens hukommelse. 
. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil 

te beskeden fra beskedindbakken.

rammer og software
, og vælg Valg > Fjern. Vælg Ja for 

, kan den kun installeres igen, 
ige programpakke eller en komplet 
rogrampakke, du har fjernet. 
ampakke, vil du muligvis ikke 
kumenter, der er oprettet med 

akke er afhængig af den 
ernet, vil den anden programpakke 
derligere oplysninger finder du 
en installerede programpakke.
Pr
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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 i lagerhukommelsen 
i Filstyring eller åbne en besked, der indeholder 
en installationsfil, i Beskeder > Indbakke.

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 programmet, installeres det i mappen 
Programmer.
Hvis du vil se, hvilke programpakker der er installeret 
eller fjernet og på hvilket tidspunkt, skal du vælge Valg > 
Vis log.

 Vigtigt! Enheden
ét antivirusprogram. Hv
antivirusfunktioner, kan
og betjening eller få den

Når du installerer progr
forbliver installationsfile
Filerne kan bruge store m
dig i at gemme andre fi
mængde hukommelse ka
til at sikkerhedskopiere 
pc og derefter bruge fils
installationsfilerne fra e
Se ”Filstyring” på side 70
i en besked, skal du slet

Fjernelse af prog
Rul til en programpakke
at bekræfte.

Hvis du fjerner software
hvis du har den oprindel
sikkerhedskopi af den p
Hvis du fjerner en progr
længere kunne åbne do
dette program.

Hvis en anden programp
programpakke, du har fj
muligvis ikke fungere. Y
i dokumentationen til d
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age 
e 

ve, 
på 

u vil 
l du 

t 

rivelse af en aftale ved at vælge 
lse.
mme posten.
s dags-, uge- eller månedsvisning 
lkårlig tast ( - ). Der åbnes 
g de indtastede tegn tilføjes 
visningen åbnes der en post 

er for en note, skal du 
armtonen for kalenderen fra. 
 på skærmen. Vælg Stop for 

a. Du kan indstille alarmen til 
t vælge Udsæt.
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.

Kalender
Tryk på , og vælg Programmer > Kalender. Hvis du vil 
tilføje en ny kalenderpost, skal du rulle til den ønskede dato 
og vælge Valg > Ny post og en af følgende muligheder:
1 Møde – for at blive påmindet om en aftale 

på en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.
Notat – for at skrive en generel post for en dag.

Årsdag– for at blive 
påmindet om fødselsd
eller andre mærkedag
(posterne gentages 
hvert år).
Opgave – for at blive 
påmindet om en opga
som skal være udført 
en bestemt dato.

2 Udfyld felterne. Hvis d
indstille en alarm, ska
vælge Alarm > Til og 
angive Alarmtidspunk
og Alarmdato.
Du kan tilføje en besk
Valg > Tilføj beskrive

3 Vælg Udført for at ge
 Genvej: I kalenderen

skal du trykke på en vi
en post for en aftale, o
i feltet Emne. I opgave
for en opgavenote.

Når kalenderens alarm lyd
vælge Lydløs for at slå al
Påmindelsesteksten bliver
at slå kalenderalarmen fr
at ringe igen senere ved a
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alenderposter
nd én begivenhed ad gangen, 
ningen og vælge Valg > Slet 
lle poster.

ve som udført ved at rulle til den 
lge Valg > Vis som udført.

ved at trykke på  og vælge 
edia > Optager. Hvis du vil 
le, skal du åbne Optager under 
rter hører hvert femte sekund 
n.

ogrammer > Multimedia > 
ayer, kan du streame mediefiler 
mme dem på enheden eller afspille 
å enheden.

 filtyper, som f.eks. .3gp, .mp4 eller 
øtter dog ikke nødvendigvis alle 
ianter af filformater.

n du betjene musikafspilleren ved 
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og

ra
m

m
er

6

Du kan synkronisere din kalender med en kompatibel 
pc ved hjælp af Nokia Nseries PC Suite. Når du opretter 
en kalenderpost, skal du vælge den ønskede indstilling 
for Synkronisering.

Kalendervisninger
Vælg Valg > Indstillinger for at ændre den første 
dag i ugen eller den visning, som vises, når du 
åbner kalenderen.

Vælg Valg > Gå til dato for at gå til en bestemt dato. 

Tryk på  for at springe til i dag.

Tryk på  for at skifte mellem månedsvisningen, 
ugevisningen, dagsvisningen og opgavevisningen.

Hvis du vil sende en kalendernote til en kompatibel enhed, 
skal du vælge Valg > Send.

Hvis den anden enhed ikke er kompatibel med UTC 
(Coordinated Universal Time), bliver oplysninger om 
klokkeslæt fra modtagne kalenderposter muligvis ikke 
vist korrekt.

Hvis du vil foretage ændringer i kalenderen, skal du 
vælge Valg > Indstillinger > Kalenderalarmtone, 
Standardvisning, Ugen begynder og Titel i ugevisning.

Håndtering af k
Hvis du vil slette mere e
skal du gå til månedsvis
post > Før dato eller A

Du kan markere en opga
i opgavevisningen og væ

Optager 
Du kan optage diktater 
Programmer > Multim
optage en telefonsamta
et taleopkald. Begge pa
en tone under optagelse

RealPlayer 
Tryk på , og vælg Pr
RealPlayer. Med RealPl
trådløst uden først at ge
videoklip, der er gemt p

RealPlayer understøtter
.rm. RealPlayer underst
filformater eller alle var

I landskabsvisningen ka
hjælp af medietasterne.
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llinger
stillingerne til RealPlayer 
esteudbyderen. Se ”Data og 
ontakt din tjenesteudbyder for 

er.

, og vælg mellem følgende 

trasten i videoen eller få 
 at gentage videoklip, når de er 

tjenesteudbyder for at få de 

ayer 
 anvende kompatible Flash-filer, 
er, ved at trykke på  og vælge 
ia > Flash-afsp.. Rul til en 

rammer > Multimedia > Chat.
iver dig mulighed for at 
 der også bruger chat (sender og 
Afspilning af videoklip
1 Du kan afspille en gemt mediefil ved at vælge Valg > 

Åbn og vælge en af følgende valgmuligheder:
Senest afspil. klip – for at afspille en af de sidste seks 
filer, der er afspillet i RealPlayer.
Gemt klip – for at afspille en fil, der er gemt i Galleri

2 Rul til en fil, og tryk på navigeringstasten for 
at afspille filen.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

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 vil dog afspille en .ram-fil, hvis du 
åbner et http-link til den i browseren.

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. Det er kun selve linket til indholdet, 
der gemmes på enheden.

RealPlayer-indsti
Du modtager muligvis ind
i en særlig besked fra tjen
indstillinger” på side 37. K
at få yderligere oplysning

Vælg Valg > Indstillinger
muligheder:

Video – for at justere kon
RealPlayer til automatisk
afspillet.

Streaming – kontakt din 
korrekte indstillinger.

Adobe Flash Pl
Du kan få vist, afspille og
der er lavet til mobilenhed
Programmer > Multimed
Flash-fil, og tryk på .

Chat

Tryk på , og vælg Prog
Chat (netværkstjeneste) g
kommunikere med andre,
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rdan du ændrer den chatserver, der 
r nye chatservere, finder du under 
tserver” på side 110.
 og din adgangskode, og tryk på 
Du får bruger-id'et og 
atserveren af tjenesteudbyderen.
for at logge af.

indstillingerne
ger > Indstillinger, og vælg 

un, hvis chatgrupper understøttes 
dtaste et kaldenavn ved at vælge 

 – hvis du vil tillade, at andre kan 
l du vælge Til alle.

lg Alle, hvis du vil tillade beskeder 

 vælg Kun chatkontakter, hvis du 
er fra dine chatkontakter. 
 af chatkontakter, der ønsker, at du 
grupper.

 vælg, hvordan dine chatkontakter 
 eller Efter onlinestat..
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skriver chatbeskeder), og deltage i diskussionsforummer 
(chatgrupper) med bestemte emner. Forskellige 
tjenesteudbydere vedligeholder chatservere, som du kan 
logge på, når du er blevet registreret hos en chattjeneste. 
Der kan være forskel på, hvilke funktioner 
tjenesteudbydere understøtter.

Vælg Samtaler for at starte eller fortsætte en samtale med 
en chatbruger, Chatkontakter for at oprette, redigere eller 
få vist chatkontakternes onlinestatus, Chatgrupper for at 
starte eller fortsætte en gruppesamtale med flere 
chatbrugere, eller vælg Optagede chats for at få vist en 
tidligere chatsession, du har gemt.

Modtagelse af chatindstillinger
Du skal gemme indstillingerne for at få adgang til 
den tjeneste, du vil benytte. Du modtager muligvis 
indstillingerne i en særlig SMS-besked fra 
netværksoperatøren eller den tjenesteudbyder, der tilbyder 
chattjenesten. Se ”Data og indstillinger” på side 37. Du kan 
også angive indstillingerne manuelt. Se ”Indstillinger for 
chatserver” på side 110.

Oprettelse af forbindelse til en 
chatserver
1 Du kan oprette forbindelse til den chatserver, der 

er i brug, ved at åbne Chat og vælge Valg > Log på. 

Oplysninger om, hvo
er i brug, og gemme
”Indstillinger for cha

2 Indtast dit bruger-id
 for at logge på. 

adgangskoden til ch
3 Vælg Valg > Log af 

Ændring af chat
Tryk på Valg > Indstillin
mellem følgende:

Brug kaldenavn (vises k
af serveren) – du kan in
Ja.

Vis min tilgængelighed
se, om du er online, ska

Tillad beskeder fra – væ
fra alle.

Tillad invitationer fra –
kun vil tillade invitation
Chatinvitationer sendes
skal slutte dig til deres 

Sortér chatkontakter –
skal sorteres: Alfabetisk
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n gemt chatgruppe, skal du 

 chatgruppe, der ikke er på listen, 
e-id'et til, skal du vælge Valg > 

gruppe, hvis du vil forlade 

en chatgruppe, kan du få vist de 
er, og sende dine egne beskeder.

d, skal du skrive beskeden 
og trykke på .

sked til en deltager ved at vælge 
d.

besked, du har modtaget, 
 vælge Valg > Besvar.

kter, som er online, til at slutte 
t vælge Valg > Send invitation.

eder fra bestemte deltagere, skal 
gsvalg.

taler
eder, der udveksles under en 

sluttet til en chatgruppe, skal du 
Opdater tilgængeligh. – hvis du vil vælge, hvordan 
oplysninger om, hvorvidt dine chatkontakter er online 
eller offline, opdateres, skal du vælge Automatisk 
eller Manuelt.

Offlinekontakter – vælg, om chatkontakter med statussen 
Offline, vises på listen over chatkontakter.

Farve på egne beskeder – vælg farven på de chatbeskeder, 
du sender.

Farve på modtag. besk. – vælg farven på de chatbeskeder, 
du modtager.

Chatbeskedsignal – skift den tone, der afspilles, 
når du modtager en ny chatbesked.

Søgning efter chatgrupper og -brugere
Du kan søge efter grupper ved at vælge Valg > Søg 
i visningen Chatgrupper. Du kan søge på Gruppenavn, 
Emne og Medlemmer (bruger-id).

Du kan søge efter brugere ved at vælge Valg > 
Ny chatkontakt > Søg på server i visningen 
Chatkontakter. Du kan søge på Brugerens navn, 
Bruger-id, Telefonnummer og E-mail-adresse.

Tilslutning til chatgrupper
Visningen Chatgrupper indeholder en liste over de 
chatgrupper, du har gemt eller er sluttet til i øjeblikket.

Hvis du vil slutte dig til e
trykke på .

Hvis du vil slutte dig til en
men som du kender grupp
Slut til ny gruppe.

Vælg Valg > Forlad chat
chatgruppen.

Chat
Når du har sluttet dig til 
beskeder, der udveksles d

Hvis du vil sende en beske
i beskedredigeringsfeltet 

Du kan sende en privat be
Valg > Send privat beske

Du kan besvare en privat 
ved at vælge beskeden og

Du kan invitere chatkonta
sig til chatgruppen, ved a

Hvis du vil blokere for besk
du vælge Valg > Blokerin

Optagelse af chatsam
Hvis du vil optage de besk
samtale, eller mens du er 



11

ter kan du hente listen over 
en eller tilføje en ny chatkontakt 
er. Når du logger på serveren, 
tkontakter, der sidst blev anvendt, 

.

chatserver
er. Du modtager muligvis 
ig SMS-besked fra 
r den tjenesteudbyder, der tilbyder 
t bruger-id og din adgangskode af 
du tilmelder dig tjenesten. Hvis du 
d eller din adgangskode, skal du 
eren.

e over alle angivne chatservere.

chatserveren til den server, 
e til.

 kan logge på automatisk, 
 at vælge Når prog. startes.
er på listen over chatservere 

 Valg > Ny server. Angiv følgende 

 chatserveren.

 det adgangspunkt, du vil bruge 
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vælge Valg > Optag chat. Vælg Valg > Stop optagelse 
for at stoppe optagelsen. Hvis du vil have vist de optagede 
chatsamtaler, skal du vælge Optagede chats 
i hovedvisningen.

Visning og start af samtaler
Visningen Samtaler indeholder en liste over de deltagere 
i individuelle samtaler, du har en igangværende samtale 
med. Igangværende samtaler lukkes automatisk, når du 
afslutter Chat.
Hvis du vil have vist en samtale, skal du rulle til en deltager 
og trykke på .

Du kan fortsætte samtalen ved at skrive din besked 
og trykke på .

Vælg Tilbage, hvis du vil vende tilbage til samtalelisten 
uden at lukke samtalen. Vælg Valg > Afslut samtale for 
at lukke samtalen.

Du kan starte en ny samtale ved at vælge Valg > 
Ny samtale.

Hvis du vil gemme en samtaledeltager i dine 
chatkontakter, skal du vælge Valg > Føj til Chatkontakt..
Hvis du vil sende automatiske svar på indgående beskeder, 
skal du vælge Valg > Slå Autosvar til. Du kan stadig 
modtage beskeder.

Chatkontakter
I visningen Chatkontak
chatkontakter fra server
på en liste over kontakt
hentes den liste over cha
automatisk fra serveren

Indstillinger for 
Vælg Valg > Indstilling
indstillingerne i en særl
netværksoperatøren elle
chattjenesten. Du får di
tjenesteudbyderen, når 
ikke kender dit bruger-i
kontakte tjenesteudbyd

Servere – få vist en list

Standardserver – skift 
du vil oprette forbindels

Type af chatlogin – du
når du starter Chat, ved

Du kan tilføje en ny serv
ved at vælge Servere >
indstillinger:

Servernavn – navnet på

Adgangspunkt i brug –
til serveren.
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emt at gennemse og søge efter 
et via enheden. Hvis du anvender 
 Bluetooth-forbindelse, kan du 
knap overføre dine billeder, 
beskeder tilbage til enheden.

d at sikkerhedskopiere Nokia 
 harddisk, en kompatibel cd, en 
tibelt flytbart drev eller et 
. Du kan også anbringe dine 
log).

ninger om weblogtjenester og 
Nokia Lifeblog på
 eller ved at trykke på F1 i 
c'er for at åbne hjælpen til Nokia 

 pc
ifeblog til pc'er (findes på 
tibel pc, før du kan bruge 

t du kan installere Nokia Lifeblog 

ller tilsvarende, 128 MB RAM
 harddisken 

X og Nokia Nseries PC Suite 
Webadresse – chatserverens URL-adresse.

Bruger-id – dit bruger-id.

Adgangskode – din loginadgangskode.

Nokia Lifeblog  
Du kan starte Lifeblog på enheden ved at trykke 
på og vælge Programmer > Multimedia > 
Lifeblog > Valg > Åbn.

Lifeblog er en kombination af software til mobilenheder 
og pc'er, der fører en multimediedagbog med de 
elementer, du samler via enheden. Lifeblog organiserer 
dine billeder, videoklip, lydklip, SMS-beskeder, 
MMS-beskeder og weblogposter i kronologisk rækkefølge, 
hvilket gør det nemt at gennemse, søge efter, dele, udgive 
og sikkerhedskopiere elementer. Både Nokia Lifeblog til 
pc'er og Nokia Lifeblog til mobilenheder gør det muligt at 
sende eller gemme dine elementer, så andre kan se dem.

Lifeblog til mobilenheder holder automatisk styr på dine 
multimedieelementer. Brug Lifeblog på din enhed til 
at gennemse elementerne, sende dem til andre eller 
udgive dem på internettet. Ved at forbinde enheden med 
en kompatibel pc via et kompatibelt USB-datakabel eller 
en Bluetooth-forbindelse kan du overføre og synkronisere 
elementerne på enheden med en kompatibel pc.

Lifeblog til pc'er gør det n
elementer, du har indsaml
et USB-datakabel eller en
med et enkelt tryk på en 
videoklip, SMS- og MMS-

Du kan sikre dine data ve
Lifeblog-databasen til en
kompatibel dvd, et kompa
kompatibelt netværksdrev
elementer i din weblog (b

Du kan få yderligere oplys
deres kompatibilitet med 
www.nokia.com/lifeblog
programmet Lifeblog til p
Lifeblog.

Installation på en
Du skal installere Nokia L
dvd-rom'en) på en kompa
programmet.

Der kræves følgende, for a
på en kompatibel pc:
• 1 GHz Intel Pentium e
• 400 MB ledig plads på

(hvis Microsoft Direct
skal installeres)
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Nseries PC Suite er installeret 

oprettet en binding mellem 
d hjælp af trådløs Bluetooth-
rbindelse i Nokia Nseries PC Suite 
n). Du finder yderligere 

ia Nseries PC Suite i de 
ilgængelige på supportsiderne for 
nokia.com/support eller dit lokale 
rligere oplysninger om, hvordan 
, finder du i brugervejledningen 

 enheden og pc'en.

menter
ller redigerede elementer fra 
dan kopierer du de valgte 
nheden:
llem enheden og pc'en.

feblog på din pc.
g til pc'er skal du vælge Fil > 
g til telefon.

heden kopieres til pc'en. 
 Til telefon på pc'en kopieres 
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• Grafikunderstøttelse på 1024 x 768 og 24-bit farver
• 32 MB grafikkort
• Microsoft Windows 2000 eller Windows XP

Sådan installeres Lifeblog på din pc:
1 Indsæt den dvd-rom, der fulgte med enheden.
2 Installer Nokia Nseries PC Suite (indeholder 

Nokia-tilslutningskablets drivere til USB-forbindelser).
3 Installer Lifeblog til pc'er. 

Hvis Microsoft DirectX 9.0 ikke allerede er installeret 
på pc'en, installeres det sammen med Lifeblog til pc'er.

Oprettelse af en forbindelse mellem 
enheden og en pc
Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en 
kompatibel pc ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel:
1 Kontrollér, at du har installeret Nokia Nseries PC Suite 

(findes på dvd-rom'en).
2 Tilslut USB-datakablet til enheden og pc'en. 

USB-tilstand skal være PC Suite. Første gang du 
opretter forbindelse mellem enheden og pc'en, 
efter at du har installeret PC Suite, installeres den 
givne driver til din enhed på pc'en. Det kan tage lidt tid.

3 Start programmet Lifeblog til pc'er.

Sådan opretter du forbindelse mellem enheden 
og en kompatibel pc ved hjælp af Bluetooth:

1 Kontrollér, at Nokia 
på pc'en.

2 Kontrollér, at der er 
enheden og pc'en ve
teknologi med Få fo
(findes på dvd-rom'e
oplysninger om Nok
vejledninger, der er t
Nokia N81 på www.
Nokia-websted. Yde
du bruger Bluetooth
til din enhed.

3 Aktivér Bluetooth på

Kopiering af ele
Sådan kopierer du nye e
enheden til pc'en, og så
elementer fra pc'en til e
1 Opret forbindelse me
2 Start programmet Li
3 I programmet Lifeblo

Kopier fra telefon o

De nye elementer fra en
Elementerne i visningen
til enheden.
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ge elementer på internettet fra 

retrukne, og vælg de elementer, 
rnettet.
på internettet.
 funktionen, henter Lifeblog en 
serveren.
ks til anbringelse af elementer 
eblog, du vil bruge, på listen 
oprettet nye weblogs, skal du 
r blog-liste for at opdatere 

rskrift til de elementer, du vil 
 skrive en længere tekst eller 
rødtekst.

r alt er klar.

ge elementer på internettet 

retrukne, og vælg de elementer 
nge på internettet.
 internettet.... Vinduet 

et åbnes.
rskrift til de elementer, du vil 
 skrive en længere tekst eller 
rødtekst.
il bruge, på listen Send til: liste.

, når alt er klar.
Navigering i tidslinjen og de foretrukne
Når du starter Lifeblog på enheden, åbnes visningen 
Tidslinje, hvor du kan se dine multimedieelementer. 
Du kan åbne dine gemte foretrukne elementer ved 
at vælge Valg > Vis Foretrukne.

Når du starter Lifeblog på pc'en, kan du navigere rundt 
i visningerne Tidslinje og Foretrukne på flere forskellige 
måder. Den hurtigste måde er at bruge skyderen og 
bevæge den frem eller tilbage, hurtigt eller langsomt. 
Du kan også klikke på tidslinjen for at vælge en dato, 
bruge funktionen Gå til dato eller bruge piletasterne.

Anbringelse af elementer 
på internettet
Hvis du vil dele dine bedste Lifeblog-elementer med andre, 
kan du sende dem til din weblog på internettet, så andre 
kan se dem.

Du skal først oprette en konto hos en weblogtjeneste, 
oprette én eller flere weblogs, hvor du vil anbringe dine 
elementer, samt tilføje weblogkontoen i Lifeblog. 
Den anbefalede weblogtjeneste til Nokia Lifeblog 
er TypePad fra Six Apart, www.typepad.com.

Du kan tilføje weblogkontoen i Nokia Lifeblog ved at vælge 
Valg > Indstillinger > Blog. På pc'en kan du redigere konti 
i vinduet Blog-kontostyring.

Gør følgende for at anbrin
enheden:
1 Gå til Tidslinje eller Fo

du vil anbringe på inte
2 Vælg Valg > Anbring 
3 Første gang du bruger

weblogliste fra weblog
4 Der åbnes en dialogbo

i weblogs. Vælg den w
Send til:. Hvis du har 
vælge Valg > Opdate
listen over weblogs. 

5 Indtast en titel og ove
anbringe. Du kan også
beskrivelse i feltet til b

6 Vælg Valg > Send, nå

Gør følgende for at anbrin
fra pc'en:
1 Gå til Tidslinje eller Fo

(højst 50), du vil anbri
2 Vælg Fil > Anbring på

Anbring på internett
3 Indtast en titel og ove

anbringe. Du kan også
beskrivelse i feltet til b

4 Vælg den weblog, du v
5 Klik på knappen Send
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ares evne til at få adgang til nyt 
tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan 
beskyttet indhold, der allerede 

ys. Tilbagekaldelse af sådan 
 ikke brugen af indhold, der er 
M-typer, eller brug af indhold, 
tet.

har en tilhørende aktiveringsnøgle, 
heder til at bruge indholdet.

DRM-beskyttet indhold, 
n til sikkerhedskopiering 
 til at sikkerhedskopiere såvel 
dhold. Andre overførselsmetoder 

de aktiveringsnøgler, der skal 
et, så du kan fortsætte med 
kyttet indhold, når enhedens 
ret. Du er muligvis også nødt 
ngsnøglerne, hvis filerne 

RM-beskyttet indhold, går både 
hold tabt, hvis enhedens 
. Du kan risikere at miste 
indholdet, hvis filerne på enheden 
ter aktiveringsnøglerne eller 

nse din mulighed for at bruge 
nheden igen. Kontakt din 
å yderligere oplysninger.
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Import af elementer fra andre kilder
Ud over enhedens .jpeg-billeder kan du også importere 
.jpeg-billeder samt videoklip i .3gp- og .mp4-format, 
.amr-lydfiler og .txt-tekstfiler fra andre kilder, f.eks. 
en cd, dvd eller mapper på harddisken, i Lifeblog.

Gør følgende for at importere elementer fra en kompatibel 
pc til Lifeblog til pc'er:
1 Gå til Tidslinje eller Foretrukne, og vælg Fil > Importer 

fra pc.... Vinduet Importer åbnes.
2 Gennemse listen for at finde den ønskede billed-, 

video-, lyd- eller tekstfil, eller naviger til andre mapper 
for at finde den fil, du vil importere. Brug listen 
Look in til at gennemse andre drev eller enheder.

3 Vælg en mappe, en fil eller flere filer. Du kan få vist 
indholdet i ruden Vis:.

4 Klik på Åbn for at importere mappen 
(samt undermapper) eller udvalgte filer.

Styring af digitale rettigheder 
Ejere af indhold kan bruge forskellige typer af DRM-
teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, 
herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige 
typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet 
indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, 
der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og 
OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke 
beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om 

at få sådan DRM-softw
DRM-beskyttet indhold 
også forhindre, at DRM-
findes på enheden, forn
DRM-software påvirker
beskyttet med andre DR
der ikke er DRM-beskyt

DRM-beskyttet indhold 
der definerer dine rettig

Hvis enheden har OMA 
skal du bruge funktione
i Nokia Nseries PC Suite
aktiveringsnøgler som in
overfører muligvis ikke 
gendannes med indhold
at bruge OMA DRM-bes
hukommelse er formate
til at gendanne aktiveri
på enheden beskadiges.

Hvis enheden har WMD
aktiveringsnøgler og ind
hukommelse formateres
aktiveringsnøglerne og 
beskadiges. Hvis du mis
indholdet, kan det begræ
samme det indhold på e
tjenesteudbyder for at f
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u få vist PDF-dokumenter 

et til PDF-dokumentindhold 
 og andre mobilenheder, og det 

antal funktioner sammenlignet 

ter, skal du trykke på  og 
tor > Adobe PDF. De senest 
ningen. Hvis du vil åbne et 
l det og trykke på .

emse og åbne dokumenter, 

inger
ninger på www.adobe.com.

l eller forslag til eller oplysninger 
re, kan du besøge 
eader for Symbian OS på 
/support/forums/main.html.
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  
og vælge Programmer > Multimedia > Akti.nøgler samt 
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 brugstid eller udvide brugsperioden 
for en mediefil, skal du vælge Valg > Hent ny nøgle.

Hvis du vil se yderligere oplysninger, som f.eks. 
gyldighedsstatus og muligheder for at sende filen, 
skal du rulle til en aktiveringsnøgle og trykke på .

Adobe Reader 
Med Adobe Reader kan d
på enhedens skærm.

Dette program er optimer
på håndholdte computere
indeholder et begrænset 
med pc-versionerne.

Hvis du vil åbne dokumen
vælge Programmer > Kon
anvendte filer vises i filvis
dokument, skal du rulle ti

Brug Filstyring til at genn
der er gemt på enheden.

Yderligere oplysn
Du kan få yderligere oplys

Hvis du vil dele spørgsmå
om programmet med and
brugerforummet Adobe R
adressen http://adobe.com
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Konvertering
Du kan konvertere mål fra én enhed til en anden ved at 
trykke på  og vælge Programmer > Kontor > Konvert..

Bemærk, at nøjagtigheden i Konvert. er begrænset, og der 
kan forekomme afrundingsfejl.
1 Vælg det ønskede mål i feltet Type.
2 I det første felt af typen Enhed skal du vælge den 

enhed, som du vil konvertere fra. Rul til det næste 
felt af typen Enhed, og vælg den enhed, du vil 
konvertere til.

3 Rul til det første felt af typen Antal, og angiv den 
værdi, du vil konvertere. Det andet felt af typen Antal 
ændres automatisk, så det viser den konverterede 
værdi.

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.
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og for at vælge den tid, 
ndslyset slukkes.

stillinger, der vedrører skærmen, 
ens generelle funktionalitet, 
ælge Værktøjer > Indstil. > 

 for at ændre tonerne 
n aktuelt aktive profil.

 programmet Temaer. 
 udseende” på side 87.

 åbne indstillingerne for 
.. Se ”Stemmekommandoer” 

ller  for at justere 

ørrelsen på teksten og ikonerne 

lg det tidsrum, der skal forløbe, 
eres.

startsteksten eller -logoet 
ænder enheden. Vælg Standard, 
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, Skydemekanis., 
Dvaletilstand, Ekstraudstyr, Sikkerhed, Fabriksindstil., 
Navi-hjul eller Positionering.

Du kan finde oplysninger om Dato og tid under 
”Ur” på side 102.

Tilpasning 
Tryk på , og vælg Værktøjer > Indstil. > Generelt > 
Tilpasning > Skærm for at justere lysstyrken, for at vælge 
skrift- og ikonstørrelsen, for at vælge den tid, der skal gå, 
inden strømspareren aktiveres, for at vælge 

et velkomstskærmbillede 
der skal gå, inden baggru

Hvis du vil redigere de ind
standbytilstand og enhed
skal du trykke på  og v
Generelt > Tilpasning.

Toner giver dig mulighed
for kalenderen, uret og de

Temaer bruges til at åbne
Se ”Ændring af enhedens

Stem.komm. bruges til at
programmet Stem.komm
på side 71.

Skærm
Lysstyrke – tryk på  e
skærmens lysstyrke.

Skriftstørrelse – juster st
på skærmen.

Aktivér strømsparer – væ
inden strømspareren aktiv

Opstartstekst/-logo – op
vises kort, hver gang du t
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s til at vælge sproget 
 oplysningerne på SIM-kortet. 

get for skærmteksterne, 

gerne for Sprog på telefon eller 
t alle programmer på enheden, 
ældende, indtil du ændrer 

drer sproget, påvirkes de tegn 
lgængelige, når du skriver tekst 
ente tekstindtastningsordbog.

telligente tekstindtastning 
geringsprogrammer på enheden. 
dtastningsordbog findes ikke til 

skydemekanismen
s – du kan angive, om indgående 
r skydemekanismen åbnes, ved at 
ald eller Opkald besvares ikke.

s – du kan angive, om aktive 
 lukker skydemekanismen, ved at 
ald eller Fortsæt aktivt opkald.

ås – du kan angive, om tastaturet 
emekanismen, ved at vælge Til, 
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hvis du vil bruge standardbilledet, vælg Tekst, hvis du 
vil skrive en velkomstbesked, eller vælg Billede, hvis du 
vil vælge et billede fra Galleri.

Timeout for lys – vælg det tidsrum, der skal forløbe, 
inden hovedskærmens baggrundslys slukkes.

Standbytilstand
Aktiv standby – brug genveje til programmer 
i standbytilstanden. Se ”Aktiv standby” på side 88.

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.

Genveje > Venstre valgtast og Højre valgtast – tildel 
en genvej til valgtasterne i standbytilstand.

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 bruge
i overensstemmelse med
Når du har ændret spro
genstartes enheden.

Når du ændrer indstillin
Skriftsprog, påvirker de
og ændringen vil være g
indstillingerne igen.

Skriftsprog – når du æn
og specialtegn, der er ti
og anvender den intellig

Ordforslag – slå den in
Til eller Fra for alle redi
Den intelligente tekstin
alle sprog.

Indstillinger for 
Skydemekanisme åbne
opkald skal besvares, nå
vælge Besvar indg. opk

Skydemekanisme lukke
opkald afsluttes, når du
vælge Afslut aktivt opk

Aktivering at tastaturl
låses, når du lukker skyd
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 forblive tændt, eller om det skal 
den. Denne indstilling er ikke 
dstyr.

lefon eller en Teleslynge, skal du 
. Du kan aktivere Teksttelefon 
> Brug teksttelefon > Ja. Vælg 
nge > Ja for at aktivere 

stillinger, der vedrører sikkerhed, 
ælge Værktøjer > Indstil. > 
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 
til 9. Hvis du glemmer en 
takte tjenesteudbyderen. 
låsekoder” på side 120.
når skyde. lukkes eller Fra, når skyde. lukkes. 
Hvis du vil modtage en forespørgsel, hver gang du 
lukker skydemekanismen, skal du vælge Spørg altid.

Dvaletilstand
Vælg Fra for at deaktivere indikatoren for strømspareren, 
når enheden er i dvaletilstand.

Ekstraudstyr 
Ekstraudstyr

Du kan finde flere oplysninger om indikatorer og ikoner 
for ekstraudstyr under ”Vigtige ikoner og indikatorer” 
på side 14.

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 85.

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
slukkes efter timeoutperio
tilgængelig for alt ekstrau

Hvis du bruger en Tekstte
aktivere den på din enhed
ved at vælge Teksttelefon
Teleslynge > Brug telesly
teleslyngen.

Sikkerhed 
Hvis du vil redigere de ind
skal du trykke på  og v
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 
må kun bestå af tal fra 0 
af disse koder, skal du kon
Se ”Ordliste over PIN- og 
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t til lukkede brugergrupper, 
l det officielle alarmnummer, 
ns hukommelse.

 du kan indstille enheden, 
smeddelelser, når du bruger 
tværkstjeneste).

og låsekoder
isse koder, skal du kontakte 

tification Number) – denne kode 
od uautoriseret brug. PIN-koden 
 regel med SIM-kortet. Hvis 
aster 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, 
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lin
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Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes 
som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer 
op til alarmnummeret.

Tid for tastaturautolås – vælg, om tastaturet skal låses, 
når enheden har været inaktiv i et vist tidsrum.

 Tip! Hvis du vil låse tastaturet eller låse det 
op manuelt, skal du skubbe til låsekontakten.

Tid for telefonautolås – for at undgå uautoriseret brug 
kan du angive en tid, som skal forløbe, hvorefter enheden 
låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den 
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 120.

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 begrænse
er det muligt at ringe ti
der er indkodet i enhede

Bekræft SIM-tjenest. –
så der vises bekræftelse
en SIM-korttjeneste (ne

Ordliste over PIN-
Hvis du glemmer en af d
tjenesteudbyderen.

PIN-kode (Personal Iden
beskytter SIM-kortet m
(4 til 8 cifre) følger som
du tre gange i træk indt
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
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 og vil være sikker på, at de 
 installerer, er ægte.

gen af certifikater mindsker 
ernforbindelser og 
 de bruges korrekt for at kunne 
hed. Tilstedeværelsen af et 
 beskyttelse i sig selv. 
holde korrekte, ægte eller 
s der skal være øget sikkerhed. 
nset levetid. Hvis der vises 
Certifikatet endnu ikke gyldigt”, 
være gyldigt, skal du kontrollere, 
t aktuelle klokkeslæt på enheden 

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 til 
Valg > Certifikatdetaljer. 
skal du ændre låsekoden. Hold den nye kode hemmelig, 
og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare 
koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, 
skal du kontakte tjenesteudbyderen.

PUK-kode (Personal unblocking key) og PUK2-kode – disse 
koder (8 cifre) er nødvendige for at ændre henholdsvis en 
spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger 
med SIM-kortet, skal du kontakte den tjenesteudbyder, 
hvis SIM-kort sidder i enheden.

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 tjenesteudbyder, 
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
programmer, du henter og

 Vigtigt! Selvom bru
risikoen væsentligt ved fj
softwareinstallation, skal
udnytte den øgede sikker
certifikat giver ikke nogen
Certifikatstyring skal inde
pålidelige certifikater, hvi
Certifikater har en begræ
”Udløbet certifikat” eller ”
selvom certifikatet skulle 
at den aktuelle dato og de
er korrekte.

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
et servercertifikat er blev

Du får en meddelelse hero
er ægte, eller hvis du ikke
sikkerhedscertifikat på en

Hvis du vil kontrollere cer
et certifikat og trykke på 
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r redigere et sikkerhedsmodul 
) i Sikkerhedsmodul, skal du rulle 
 på navigeringstasten. Du kan få 
 et sikkerhedsmodul ved at rulle 
> Sikkerhedsdetaljer.

ger 
f indstillingerne til deres 
 at vælge Fabriksindstil.. Hvis 
bruge låsekoden. Se ”Telefon og 

år du har nulstillet indstillinger, 
ere tid om at blive tændt. 
irkes ikke.

estemte handlinger 
 nogle programmer) ved at 
s kanten af navigeringstasten.

 – vælg de positioneringsmetoder, 
e det sted, hvor enhedens befinder 
at bruge en kompatibel ekstern 
etooth og Netværksbaseret for 
 mobilnetværket 
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Når du åbner certifikatdetaljer, kontrolleres certifikatets 
gyldighed, og en af følgende meddelelser vises muligvis:
• Der er ikke tillid til certifikatet – du har ikke indstillet 

noget program til at bruge certifikatet. Se ”Ændring af 
tillidsindstillinger” på side 122.

• Certifikatet er udløbet – gyldighedsperioden 
er udløbet for det valgte certifikat.

• Certifikatet er ikke gyldigt endnu – 
gyldighedsperioden er endnu ikke begyndt for det 
valgte certifikat.

• 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. Eksempel:
• 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 Java-program.

Tryk på Valg > Rediger tillidsindstil. for at ændre værdien.

Sikkerhedsmodul

Hvis du vil have vist elle
(hvis det er tilgængeligt
til det og derefter trykke
vist flere oplysninger om
til det og trykke på Valg

Fabriksindstillin
Du kan nulstille nogle a
oprindelige værdier ved
du vil gøre det, skal du 
SIM-kort” på side 119. N
kan enheden tage læng
Dokumenter og filer påv

Navi-hjul
Vælg Til for at udføre b
(f.eks. gennemse lister i
lade fingeren glide lang

Positionering 
Positioneringsmetoder
der skal bruges til at find
sig: Bluetooth GPS for 
GPS-modtager med Blu
at bruge oplysninger fra
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il (Aktivér) eller fra (Annuller), 
llingen er aktiveret 

 – vælg Aktiveret for at få 
t nyt indgående internetopkald, 
ald.

g Til – hvis du vil informeres 
kald. Hvis du vælger Fra, bliver 
er vises en meddelelse om 

lg Internet, hvis du vil 
 standardopkald, når opkaldet 

kaldstasten. Hvis der ikke findes 
efontjeneste, startes der 
i stedet.

vælg Ja, hvis du vil sende 
son, der ringer til dig, med en 
u ikke kunne besvare opkaldet. 
ing af et opkald” på side 99.

ekst, der skal sendes 
afviser et opkald.

vis der ikke sendes video under 
lge at få vist et stillbillede 

vis du vælger Til, forsøger 
nge at få forbindelse til 
ket opkaldsforsøg. Tryk på 

toppe automatisk genopkald.
(netværkstjeneste). Stedsoplysningerne kan 
bruges af kompatible programmer på enheden.

Positioneringsserver – du kan angive et adgangspunkt 
og en positioneringsserver for at opnå sikker positionering. 
Positioneringsserveren kan være forudindstillet af din 
tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere 
indstillingerne.

Telefon 
Hvis du vil redigere indstillingerne for foretagelse 
og besvarelse af opkald, skal du trykke på  og vælge 
Værktøjer > Indstil. > Telefon > Opkald, Omstilling, 
Opkaldsspær. eller Netværk.

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).

Send mit internetopk.-id – du kan indstille dit 
internetopkalds-id til at blive vist til (Ja) eller skjult (Nej) 
for den person, du ringer til.

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 t
eller kontrollér, om indsti
(Kontrollér status).
Banke på - internetopk.
besked, når der kommer e
mens du har et aktivt opk

Internetopk.signal – væl
om indgående internetop
du ikke informeret, men d
ubesvarede opkald.

Standardtypeopkald – væ
angive internetopkald som
foretages ved hjælp af op
en tilgængelig internettel
et almindeligt taleopkald 

Afvis opkald via SMS – 
en SMS-besked til en per
meddelelse om, hvorfor d
Se ”Besvarelse eller afvisn

Beskedtekst – skriv den t
i en SMS-besked, når du 

Billede i videoopkald – h
et videoopkald, kan du væ
i stedet for.

Automat. genopkald – h
enheden maksimalt 10 ga
et nummer efter et mislyk
afslutningstasten for at s
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lighed for at omstille indgående 
rer eller til et andet 
 tjenesteudbyderen, hvis du ønsker 

mstille, og vælg de ønskede 
Hvis du vil omstille taleopkald, når 
eller når du afviser indgående 
ed optaget. Slå indstillingen til 
ller), eller kontrollér, om 

t (Kontrollér status).

e omstillingsindstillinger 
ald omstilles, 
ilstand.

erestilling af opkald kan ikke være 

stjeneste) giver dig mulighed for 
du foretager eller modtager 
 funktion skal du bruge 
 fra tjenesteudbyderen.

illing for opkaldsspærring, og 
r fra (Annuller), eller kontrollér, 
eret (Kontrollér status). 
r alle opkald, også dataopkald.
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Vis varighed af opkald – aktivér denne indstilling, hvis 
du vil have vist varigheden af et opkald under opkaldet.

Oversigt efter opkald – aktivér denne indstilling, hvis 
varigheden af et opkald kortvarigt skal vises efter opkaldet.

Hurtigkald – hvis du vælger Til, kan der ringes op til de 
numre, der er tildelt hurtigkaldstasterne ( - ), ved at 
trykke på og holde tasten nede. Se også ”Hurtigkald til et 
telefonnummer” på side 94.

Valgfri svartast – hvis du vælger Til, kan du besvare et 
indgående opkald ved at trykke kortvarigt på en vilkårlig 
tast, undtagen venstre og højre valgtast, tænd/sluk-tasten 
og afslutningstasten.

Linje i brug – denne indstilling (netværkstjeneste) vises 
kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. 
to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge 
til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald 
på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der 
er valgt. Hvis du vælger Linje 2, og du ikke har oprettet 
abonnement på denne netværkstjeneste, kan du 
ikke foretage opkald. Når du har valgt Linje 2, 
vises i standbytilstand.

 Tip! Hvis du vil skifte mellem telefonlinjerne, 
skal du trykke på og holde  nede i standbytilstand.

Linjeskift – hvis du vil forhindre linjevalg 
(netværkstjeneste), skal du vælge Deaktiver, hvis det 
understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, 
skal du bruge PIN2-koden.

Omstilling 
Omstilling giver dig mu
opkald til din telefonsva
telefonnummer. Kontakt
yderligere oplysninger.

Vælg de opkald, du vil o
omstillingsindstillinger. 
dit nummer er optaget, 
opkald, skal du vælge V
(Aktivér) eller fra (Annu
indstillingen er aktivere

Der kan være flere aktiv
ad gangen. Når alle opk
vises i standbyt

Opkaldsspærring og vid
aktive på samme tid.

Omstilling 
Opkaldsspær. (netværk
at begrænse de opkald, 
med enheden. Til denne
spærringsadgangskoden

Vælg den ønskede indst
slå den til (Aktivér) elle
om indstillingen er aktiv
Opkaldsspær. gælder fo
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Til for at indstille enheden til at 
t trådløst netværk, der er baseret 
gien (Micro Cellular Network), og 
e af celleinformation.

unkter og andre 
ed at trykke på  og vælge 
rbindelse > Bluetooth, USB, 
ata, Trådløst LAN, Dataopkald, 
inger for internettelefon, 
l.
 USB-indstillinger finder du 

 Bluetooth-indstillinger finder 
”Indstillinger” på side 76.

og adgangspunkter
kedataforbindelser 
PRS i GSM-netværket. 
GSM- og UMTS-netværk, 
dataforbindelser ad gangen, 
ele en dataforbindelse. 
er dataforbindelserne 
Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være 
aktive på samme tid.

Når opkald er spærret, er det muligt at ringe til bestemte 
officielle alarmnumre.

Netværk 
Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk 
automatisk. GSM-netværket er markeret med  i 
standbytilstand. UMTS-netværket er markeret med .

Netværkstilstand (vises kun, hvis denne funktion 
understøttes af netværksudbyderen) – vælg, hvilket 
netværk du vil bruge. Hvis du vælger Dobbelt netværk, 
anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-
netværket i overensstemmelse med netværksparametrene 
og roamingaftalerne mellem netværksudbyderne. Kontakt 
din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Valg af operatør – vælg Automatisk for at indstille 
enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige 
netværk, eller vælg Manuelt for manuelt at vælge 
netværket på en liste over netværk. Hvis forbindelsen til 
det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en 
fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. 
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 
angive, om den bruges i e
på MCN-netværksteknolo
for at aktivere modtagels

Forbindelse 
Du kan redigere adgangsp
forbindelsesindstillinger v
Værktøjer > Indstil. > Fo
Adgangspunkter, Pakked
SIP-indstillinger, Indstill
Konfig. eller APN-kontro
Yderligere oplysninger om
under ”USB” på side 79.

Yderligere oplysninger om
du under ”Bluetooth” og 

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.
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e internetadgangspunkter 
etværk med WLAN-guiden. 
 side 74.

t adgangspunkt, skal du trykke 
punkt.

for at redigere indstillingerne 
lg vejledningen fra 

indtast et beskrivende navn 

forbindelsestypen.

taforbindelse du vælger, er det kun 
er er tilgængelige. Angiv 
 der er markeret med Skal angives 
. Andre felter kan efterlades 
r blevet bedt om at udfylde dem af 

en dataforbindelse, skal udbyderen 
derstøtte denne funktion og om 
 for dit SIM-kort.

kkedata

n tjenesteudbyder.

du modtager 
a din tjenesteudbyder.
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Du kan også bruge en trådløs LAN-forbindelse (WLAN). 
Se ”Trådløst LAN” på side 73. Der kan kun være én aktiv 
forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, 
men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en 
dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags 
adgangspunkter, f.eks.:
• MMS-adgangspunkter til at sende og modtage 

MMS-beskeder.
• Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage 

e-mails og oprette forbindelse til internettet.

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der 
kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt 
tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om 
abonnement på pakkedataforbindelsestjenester og deres 
tilgængelighed.

Adgangspunkter 
Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt 
i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Se ”Data og 
indstillinger” på side 37. Nogle eller alle adgangspunkter 
kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, 
og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne 
dem.  angiver et beskyttet adgangspunkt.

 angiver et adgangspunkt for pakkedata, og  angiver 
et adgangspunkt til trådløst LAN.

 Tip! Du kan oprett
på et trådløst LAN-n
Se ”WLAN-guide” på

Hvis du vil oprette et ny
på Valg > Nyt adgangs

Tryk på Valg > Rediger 
for et adgangspunkt. Fø
din tjenesteudbyder.

Navn på forbindelse – 
til forbindelsen.

Databærer – vælg data

Afhængigt af hvilken da
visse indstillingsfelter, d
indstillinger i alle felter,
eller med en rød stjerne
tomme, medmindre du e
din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge 
af netværkstjenester un
nødvendigt aktivere den

Adgangspunkter til pa

Følg vejledningen fra di

Adgangspunktsnavn – 
adgangspunktsnavnet fr
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tast proxyserverens adresse.

iv proxyportnummeret.

løst LAN-netværk 

yderen af den trådløse 

 – vælg Indtast manuelt 
Hvis du vælger et eksisterende 
netværkstilstand og 
dstillingerne for netværkets 

r, om netværket er skjult 

 – vælg Ad hoc for at oprette 
 at give enheder tilladelse til 
 direkte. Det er ikke nødvendigt 

hed til trådløst LAN. På et ad 
eder bruge samme Navn på 

lg den kryptering, der 
 (ikke for ad hoc-netværk) eller 
er Åbent netværk, anvendes der 
2.1x- og WPA-funktionerne kan 
rket understøtter dem.

. – angiv indstillingerne for den 
Brugernavn – brugernavnet kan være nødvendigt for 
at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt 
af tjenesteudbyderen.

Adgangskodeanmod. – hvis du skal indtaste en ny 
adgangskode, hver gang du logger på en server, eller 
hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, 
skal du vælge Ja.

Adgangskode – det kan være nødvendigt med 
en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, 
og den leveres normalt af tjenesteudbyderen.

Godkendelse – vælg Normal eller Sikker.

Startside– afhængigt af det adgangspunkt du er ved 
at konfigurere, skal du skrive webadressen eller adressen 
på MMS-beskedcentralen.

Tryk på Valg > Avancerede indstil. for at ændre følgende 
indstillinger:

Netværkstype – vælg den internetprotokoltype, 
du vil bruge: IPv4 eller IPv6. De andre indstillinger 
afhænger af den valgte netværkstype.

Telefon-IP-adresse (kun til IPv4) – indtast enhedens 
IP-adresse. 

DNS-adresse – indtast den primære DNS-servers 
IP-adresse i Primær DNS-adresse. Indtast den sekundære 
DNS-servers IP-adresse i Sekundær DNS-adr.. Kontakt 
internetudbyderen for at få oplyst disse adresser.

Proxyserveradresse – ind

Proxyportnummer – ang

Adgangspunkter til tråd

Følg vejledningen fra udb
LAN-tjeneste.

Navn på WLAN-netværk
eller Søg efter netværk. 
netværk, afgøres WLAN-
WLAN-sikkerh.tilst. af in
adgangspunktsenhed.

Netværksstatus – angive
eller synligt.

WLAN-netværkstilstand
et ad hoc-netværk og for
at sende og modtage data
med en adgangspunktsen
hoc-netværk skal alle enh
WLAN-netværk.

WLAN-sikkerh.tilst. – væ
skal bruges: WEP, 802.1x
WPA/WPA2. Hvis du vælg
ikke kryptering. WEP-, 80
kun anvendes, hvis netvæ

WLAN-sikkerhedsindstil
valgte sikkerhedstilstand:
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ede indstil., og vælg mellem 

fon-IP-adresse (enhedens 
aske (undernet-IP-adressen), 
wayen) og DNS-adresse. Indtast 

ære DNS-servers IP-adresse. 
ren for at få oplyst disse adresser.

S-adresse – vælg Automatisk, 
fineret.

Ad hoc) – du kan angive 
 manuelt ved at vælge 

dtast proxyserverens adresse.

giv proxyportnummeret.

e berører alle adgangspunkter, 
aforbindelse.

is du vælger Når tilgængelig, 
etværk, der understøtter 
nheden i pakkedatanetværket. 
 starter en aktiv 
f.eks. når du sender og modtager 
pakkedatadækning, forsøger 
rette en forbindelse til 
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Sikkerhedsindstillinger for WEP:
• WEP-nøgle i brug – vælg WEP-nøglenummeret. 

Du kan oprette op til fire WEP-nøgler. De samme 
indstillinger skal indtastes på adgangspunktsenheden 
til trådløst LAN.

• Godkendelsestype – vælg Åbn eller Delt for at angive 
godkendelsestypen mellem enheden og 
adgangspunktsenheden til det trådløse LAN-netværk.

• WEP-nøgleindstil. – angiv WEP-kryptering 
(nøglens længde), Format på WEP-nøgle (ASCII eller 
Hexadecimal) og WEP-nøgle (WEP-nøgledata i det 
valgte format).

Sikkerhedsindstillinger for 802.1x og WPA/WPA2:
• WPA/WPA2 – vælg godkendelsesmetoden: EAP for 

at bruge en EAP-plug-in (extensible authentication 
protocol) eller Forhåndsdelt nøgle for at bruge en 
adgangskode. Angiv de relevante indstillinger:

• EAP-plug-in-indstil. (kun for EAP) – angiv de 
indstillinger, du har fået oplyst af tjenesteudbyderen.

• Forhåndsdelt nøgle (kun for Forhåndsdelt nøgle) – 
angiv en adgangskode. Den samme adgangskode skal 
indtastes på adgangspunktsenheden til trådløst LAN.

• Kun WPA2-tilstand (kun for WPA/WPA2) – vælg, 
om der skal anvendes TKIP (Temporal Key Integrity 
Protocol).

Startside – angiv en startside.

Tryk på Valg > Avancer
følgende:

IPv4-indstillinger: Tele
IP-adresse), Undernetm
Standardgateway (gate
den primære og sekund
Kontakt internetudbyde

IPv6-indstillinger > DN
Velkendt eller Brugerde

Ad hoc-kanal (kun for 
et kanalnummer (1-11)
Brugerdefineret.

Proxyserveradresse – in

Proxyportnummer – an

Pakkedata 
Pakkedataindstillingern
som bruger en pakkedat

Pakkedataforbind. – hv
og du befinder dig i et n
pakkedata, registreres e
Det er hurtigere, hvis du
pakkedataforbindelse – 
e-mail. Hvis der ikke er 
enheden periodisk at op
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Initiation Protocol) 
tværkstjenester, der bruger SIP, 

. Du modtager muligvis 
rlig SMS-besked fra din 
å vist, slette eller oprette disse 
ndstillinger.

ere en profil til internetopkald 
rofil eller Rediger. Vælg 
 profil, du vil bruge til 
un foretages internetopkald, 
-profil og SIP-indstillinger.

stillinger for en server, der 
urationsbesked. Du kan gemme, 
dstillinger i Konfig..

å adgangspunkt 
 kontrol af navne på 
egrænse pakkedataforbindelser 
 bruge visse adgangspunkter til 
pakkedatanetværket. 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.

Trådløst LAN 
Vis WLAN-tilgængelighed – vælg, om  skal vises, 
når et trådløst LAN-netværk er tilgængeligt.

Scan efter netværk – hvis du indstiller 
Vis WLAN-tilgængelighed til Ja, skal du vælge, 
hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige trådløse 
LAN-netværk og opdatere ikonet.

Du kan få vist avancerede indstillinger ved at trykke 
på Valg > Avancerede indstil.. Det anbefales ikke 
at ændre i avancerede indstillinger for trådløst LAN.

Dataopkald 
Vælg Brugerdefineret eller Ubegrænset for at angive det 
tidsrum, der skal forløbe, inden dataopkaldsforbindelser 
automatisk afsluttes, hvis der ikke overføres data. Hvis du 
vælger Ubegrænset, forbliver forbindelsen aktiv, indtil du 
afbryder den.

SIP-indstillinger 
SIP-indstillinger (Session 
er nødvendige for visse ne
som f.eks. deling af video
indstillingerne som en sæ
tjenesteudbyder. Du kan f
indstillingsprofiler i SIP-i

Internettelefoni 
Du kan oprette eller redig
ved at vælge Valg > Ny p
SIP-profiler, og vælg den
internetopkald. Der kan k
hvis der er angivet en SIP

Konfigurationer 
Du modtager muligvis ind
er tillid til, som en konfig
få vist eller slette disse in

Kontrol af navn p
Ved hjælp af tjenesten til
adgangspunkter kan du b
og kun tillade enheden at
pakkedata.
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Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet 
understøtter tjenesten til kontrol af adgangspunkter.

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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slutte en Bluetooth-forbindelse?
mellem en anden enhed og din 
slutte forbindelsen via den anden 
ivere Bluetooth. Vælg Værktøjer > 
 > Fra.

de, misfarvede eller lyse punkter på 
 tænder enheden?
 denne type skærm. Nogle skærme 
r punkter, som hele tiden er tændt 
e en fejl, men helt normalt.

 er gemt på min enhed, ikke ses på 

nfigureret indstillingerne for 
ndholdsdeling er aktiveret på 
den enhed er UPnP-kompatibel.
 forbindelsen til mit 
afbrudt?
AN-forbindelse på den kompatible 
ktivér den igen. Hvis dette ikke 
rte den kompatible pc og enheden. 
forbindelse, skal du konfigurere 
gen, både på den kompatible pc og 
st LAN” på side 73 og ”Forbindelse” 
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 netværksudbyder.
Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, 
skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, 
f.eks. din internetudbyder eller netværksudbyder.

Programmet svarer ikke

Sp: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv: Tryk på , og hold den nede. Rul derefter til programmet, 
og tryk på  for at lukke programmet.

Bluetooth-forbindelse

Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed?

Sv: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret 
Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at 
afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, 
og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem 
enhederne.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke af
Sv: Hvis der er forbindelse 

enhed, kan du enten af
enhed eller ved at deakt
Bluetooth > Bluetooth

Skærm

Sp: Hvorfor er der manglen
skærmen, hver gang jeg

Sv:  Det er karakteristisk for
kan indeholde pixel elle
eller slukket. Det er ikk

Hjemmenetværk (UPnP)

Sp: Hvorfor kan de filer, der
en anden enhed?

Sv:  Kontrollér, at du har ko
hjemmenetværket, at I
din enhed, og at den an

Sp: Hvad kan jeg gøre, hvis
hjemmenetværk bliver 

Sv: Deaktiver den trådløse L
pc og på enheden, og a
hjælper, skal du gensta
Hvis der stadig ikke er 
WLAN-indstillingerne i
på enheden. Se ”Trådlø
på side 125.
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efter et (start med det mindste).
vilke typer data du har, og hvor 

e forskellige datagrupper optager, 
 og vælge Værktøjer > Filstyring > 
detal..

me mine data, før jeg sletter dem?

 bruge en af følgende metoder:

 Suite til at sikkerhedskopiere alle 
l computer.
-mail-adresse, og gem derefter 
eren.
atibel enhed via en 
.

vælge en kontakt?

lder ikke et telefonnummer eller 
lføj de manglende oplysninger 
ntakter.

ked vises kortvarigt. Hvad sker der? 

hente en MMS-besked fra 
n.
ngerne for MMS-beskeder er korrekt 
 er fejl i telefonnumre eller adresser. 

 Beskeder > Valg > Indstillinger > 
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Sp: Hvorfor kan jeg ikke se min kompatible pc på min enhed 
i hjemmenetværket?

Sv: Hvis du bruger et firewallprogram på den kompatible pc, 
skal du kontrollere, at det tillader, at Home Media Server 
anvender fjernforbindelsen (du kan tilføje Home Media 
Server på listen over undtagelser i firewallprogrammet). 
Kontrollér firewallindstillingerne for at sikre, at 
firewallprogrammet tillader trafik til følgende porte: 
1900, 49152, 49153 og 49154.
Visse WLAN-adgangspunktsenheder har en indbygget 
firewall. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, at 
firewall’en i adgangspunktsenheden ikke spærrer for 
trafik til følgende porte: 1900, 49152, 49153 og 49154.
Kontrollér, at WLAN-indstillingerne er identiske 
på enheden og på den kompatible pc.

Ikke nok ledig hukommelse

Sp: Hvad kan jeg gøre, hvis der ikke er nok ledig hukommelse 
i enheden?

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 70. 
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 
Hvis du vil have vist, h
meget hukommelse d
skal du trykke på 
Valg > Hukommelses

Sp: Hvordan kan jeg gem

Sv: Gem dine data ved at

• Brug Nokia Nseries PC
data til en kompatibe

• Send billeder til din e
billederne på comput

• Send data til en komp
Bluetooth-forbindelse

Beskeder

Sp: Hvorfor kan jeg ikke 

Sv: Kontaktkortet indeho
en e-mail-adresse. Ti
på kontaktkortet i Ko

MMS-beskeder

Sp: Beskeden Henter bes

Sv: Enheden forsøger at 
MMS-beskedcentrale
Kontrollér, at indstilli
angivet, og at der ikke
Tryk på , og vælg
MMS-besked.
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-adgangspunktet bruger et skjult 
ier). Du har kun adgang til netværk, 
D, hvis du kender det korrekte SSID 
N-internetadgangspunkt til 
-enhed.
st LAN (WLAN) fra på 

okia-enheden deaktiveres, når du 
 eller ikke har oprettet forbindelse 

nkt, eller når der ikke scannes 
ge netværk. For at nedsætte 
ere kan du angive, at Nokia-

ne eller kun skal scanne i bestemte 
ige netværk. WLAN deaktiveres 
ningerne.
e for baggrundsscanning:
rktøjer > Indstil. > Forbindelse > 

for Vis WLAN-tilgængelighed til 
grundsscanninger, eller du kan øge 
undsscanninger i Scan efter 

me ændringerne.

 indstillet til Aldrig, 
t for WLAN-netværk ikke 
og stadig scanne manuelt efter 
k og oprette forbindelse til 
lt.
Sp: Hvordan kan jeg afslutte dataforbindelsen, når enheden 
opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv: Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en 
dataforbindelse, skal du trykke på , og vælge 
Beskeder > Valg > Indstillinger > MMS-besked > 
MMS-hentning og én af følgende:
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 dvd-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).

Trådløst LAN

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til trådløst LAN 
(WLAN), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv:  Det er muligt, at WLAN
SSID (service set identif
der bruger et skjult SSI
og har oprettet et WLA
netværket på din Nokia

Sp: Hvordan slår jeg trådlø
Nokia-enheden?

Sv: WLAN-funktionen på N
ikke forsøger at oprette
til et andet adgangspu
(søges) efter tilgængeli
batteriforbruget yderlig
enheden ikke skal scan
tidsrum efter tilgængel
mellem baggrundsscan

Sådan ændres indstillingern
1 Tryk på , og vælg Væ

Trådløst LAN.
2 Du kan ændre værdien 

Aldrig for at stoppe bag
tidsintervallet for baggr
netværk.

3 Vælg Tilbage for at gem

Når Scan efter netværk er
vises tilgængelighedsikone
i standbytilstand. Du kan d
tilgængelige WLAN-netvær
WLAN-netværk som norma
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 direkte forbindelse mellem den 
-) 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 kan også 
kadiget. Batterier skal destrueres 
gler. Indlever batterierne til genbrug, 
kke batterier ud sammen med 

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 forårsager
positive (+) og negative (
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
eksplodere, hvis de er bes
i henhold til gældende re
hvis det er muligt. Smid i
husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ik
Hvis batteriet lækker, må
huden eller øjnene. I tilfæ
øjnene straks skylles med
at søge læge.



Ba
tt

er
io

pl
ys

ni
ng

er

135

met i en 
 ned og op, 
ldsvis 1, 2, 
ide.

tteriet ikke er ægte?

et, at Nokia-batteriet med 
te Nokia-batteri, skal du ikke 
t hos den nærmeste autoriserede 
 -forhandler. Brug af batterier, 
ducenten, kan være farligt og kan 
ygtighed og beskadige din enhed 
an også medføre, at en eventuel 
i på enheden bortfalder.

originale Nokia-batterier finder du 
/battery. 
Godkendelsesretningslinjer 
for Nokia-batterier
Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. 
Du kan sikre dig, at du køber et originalt Nokia-batteri ved 
at købe det fra en autoriseret Nokia-forhandler. Kontrollér 
hologrametiketten på følgende måde:

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
3 og 4 prikker på hver s

Hvad skal du gøre, hvis ba

Hvis du ikke kan få bekræft
hologrametiketten er et æg
bruge batteriet. Indlever de
Nokia-servicetekniker eller
der ikke er godkendt af pro
medføre nedsat funktionsd
og dens ekstraudstyr. Det k
godkendelse af eller garant

Yderligere oplysninger om 
på adressen www.nokia.com
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klud til at rengøre linser, f.eks. linser 
ler og lysføler.
, der følger med enheden, eller en 

iftningsantenne. Enheden kan blive 
nvendes en antenne, foretages 
tes tilbehør, som ikke er godkendt, 
igt i henhold til lovgivningen 

ørs.
edskopi af de data, du vil beholde, 
 og kalendernoter.
en fra tid til anden og sikre optimal 
e enheden og tage batteriet ud.

åde enheden, batteriet, opladeren 
en enhed ikke fungerer korrekt, 
te autoriserede serviceforhandler 

ed kryds over på produktet, 
er emballagen betyder i EU, at alle 
roniske produkter, batterier og 
res et særligt sted, når de ikke 

rodukterne må ikke bortskaffes som 
fald.
Pl
ej

e 
og

 v
ed

lig
eh

ol
de

ls
e

6

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. Malingen kan blokere de bevægelige 
dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

• Brug en blød, ren, tør 
på kamera, nærhedsfø

• Brug kun den antenne
anden godkendt udsk
beskadiget, hvis der a
ændringer eller tilslut
og det kan være ulovl
om radioudstyr.

• Brug opladere indend
• Opret altid en sikkerh

f.eks. kontaktpersoner
• For at nulstille enhed

ydeevne skal du slukk

Ovennævnte gælder for b
og alt ekstraudstyr. Hvis 
indleveres den til nærmes
til service.

Bortskaffelse

Skraldespanden m
læsematerialet ell
elektriske og elekt

akkumulatorer skal afleve
længere skal anvendes. P
usorteret husholdningsaf
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Aflever produktet til bortskafning, så du forebygger eventuelle 
skader på miljø eller mennesker fra ukontrolleret bortskafning 
af affald og for at deltage i bæredygtig genbrug af ressourcer. 
Information om indsamling fås hos din lokale 
produktforhandler, renovationsmyndighederne, nationale 
organisationer eller din lokale Nokia-forhandler. Se produktets 
miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på 
www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
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missionsudstyr, herunder trådløse 
rrende på hospitalsudstyr, der ikke er 
ontakt en læge eller producenten af 
 at vide, om udstyret er tilstrækkeligt 
diofrekvensenergi, eller hvis du har 
heden på hospitaler og 
t er påbudt ved skiltning. 
itutioner anvendes der muligvis 
lsomt over for ekstern 

 udstyr 
 udstyr anbefaler, at der holdes 
15,3 centimeter mellem en trådløs 
medicinsk enhed, som f.eks. en 
nteret kardiografisk defibrillator, 
erens med den medicinske enhed 
rer sådanne enheder bør:
e enheden på en afstand af mindst 

mmer) fra den medicinske enhed, 
d er tændt.
e enhed i en brystlomme.
et i den side, der er modsat den 
 at mindske risikoen for interferens.
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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 2,2 centimeter (7/8 tommer) 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 radiotrans
telefoner, kan virke forsty
tilstrækkeligt beskyttet. K
hospitalsudstyret for at få
beskyttet mod ekstern ra
andre spørgsmål. Sluk en
plejeinstitutioner, hvor de
På hospitaler og plejeinst
hospitalsudstyr, som er fø
radiofrekvensenergi.

Implanteret medicinsk
Producenter af medicinsk
en minimumsafstand på 
enhed og en implanteret 
pacemaker eller en impla
således at eventuel interf
undgås. Personer, der bæ
• Altid sørge for at hold

15,3 centimeter (6 to
når den trådløse enhe

• Ikke bære den trådløs
• Holde enheden ved ør

medicinske enhed, for
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onteret og bærbart trådløst udstyr, 
g eller i det område, hvor en airbag 
st udstyr ikke installeres korrekt 

re i situationer, hvor en airbag 

eden under flyvning. Sluk altid 
ord i et fly. Anvendelse af trådløse 
farlig for betjeningen af flyets 
g til forstyrrelser på 
være ulovlig.

 omgivelser

 brand- og eksplosionsfare, og følg 
otentielt eksplosive omgivelser 
 normalt tilrådes at slukke for 
 sådanne områder kan medføre 
plosion. Sluk for enheden, når der 
s. i nærheden af benzinpumper på 
egler om brug af radioudstyr på 
g -distributionsområder, kemiske 
r finder sprængninger sted. Der er 
områder med eksplosions- og 
altid tilfældet. Disse områder 
å færger, kemikalietransport 
kalier og områder, hvor luften 
forskellige partikler, herunder korn, 
e manualen til din bil vedr. brug af 
pan eller butan) for at sikre, 
rheden uden at skabe 
• Slukke den trådløse enhed øjeblikkeligt, hvis der er grund 
til at formode, at der er opstået interferens.

• Læse og forstå instruktionerne fra producenten af den 
implanterede medicinske enhed.

Hvis du har spørgsmål om brug af din trådløse enhed sammen 
med en implanteret medicinsk enhed, 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 ekstraudstyr. I biler, der er udstyret 
med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen 

genstande, herunder fastm
i området lige over en airba
bliver pustet op. Hvis trådlø
i bilen, kan der opstå livsfa
pustes op.

Det er forbudt at bruge enh
enheden, inden du går omb
teleenheder i fly kan være 
instrumenter, give anlednin
mobiltelefonnettet og kan 

Potentielt eksplosive

Sluk enheden i områder med
alle regler og anvisninger. P
omfatter områder, hvor det
køretøjets motor. En gnist i
en livsfarlig brand eller eks
tankes brændstof, som f.ek
servicestationer. Overhold r
brændstofdepoter, -lagre o
virksomheder, eller hvor de
ofte opsat advarselsskilte i 
brandfare, men det er ikke 
omfatter f.eks. bildækket p
og depotfaciliteter til kemi
indeholder kemikalier eller 
støv og metalstøv. Du bør s
gasbrændstoffer (f.eks. pro
at enheden kan bruges i næ
farlige situationer.
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tificering (SAR)

older retningslinjerne vedrørende 

sender og -modtager. Den er 
eringsgrænser for radiobølger, som 
ale retningslinjer, ikke overskrides. 
et af den uafhængige videnskabelige 
deholder sikkerhedsmarginer, som 
e personers sikkerhed uanset alder 

rne for mobilenheder anvender 
 SAR (Specific Absorption Rate). 
ngivet i ICNIRP-retningslinjerne, 
g) i gennemsnit over 10 gram væv. 

d standarddriftspositionerne, hvor 
 højeste certificerede effekt på alle 
t faktiske SAR-niveau for en enhed, 
nder maksimumværdien, da enheden 
nde den effekt, der er nødvendig 
tværket. Dette niveau ændrer sig 
orer, f.eks. hvor tæt du er på en 
n højeste SAR-værdi i henhold 
e for brug af enheden ved øret 

traudstyr til enheden kan resultere i 
AR-værdier kan variere, afhængigt 

s- og testkrav samt netværksbåndet. 
rligere SAR-oplysninger under 
www.nokia.com.
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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 cer

Denne mobilenhed overh
radiobølger.

Mobilenheden er en radio
konstrueret, så de ekspon
anbefales i de internation
Retningslinjerne er udvikl
organisation ICNIRP og in
har til hensigt at sikre all
og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinje
en måleenhed, der kaldes
Den SAR-grænse, der er a
er 2,0 watt/kilogram (W/k
Tests for SAR udføres me
enheden sender med den
testede frekvensbånd. De
som er i brug, kan være u
er konstrueret til at anve
for at få forbindelse til ne
i forhold til en række fakt
netværksantennemast. De
til ICNIRP-retningslinjern
er 0,96 W/kg.

Brugen af tilbehør og eks
forskellige SAR-værdier. S
af nationale rapportering
Du kan muligvis finde yde
produktoplysningerne på 
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