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Knappar och delar (framsida)
Modellnummer: Nokia N81-3

Nedan kallad Nokia N81.

1 Spelknappar  och  
2 Minneskorthållare
3 Väljarknappar
4 Medieknappar:

•  Nästa-knapp 
•  Knapp för spela upp/paus 
•  Stoppknapp 
•  Föregående-knapp 

5 Samtalsknapp 
6 Menyknapp  
7 Numerisk knappsats
8 Navi™-hjul. Den kallas i fortsättningen 

för bläddringsknappen.
9 Raderingsknapp 
10 Multimedieknapp 
11 Slutknapp 
12 Sekundär kamera för videosamtal
13 Hörlur
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elar (översida)

 mm för kompatibla headset 

elar (undersida)

r anslutning till kompatibel PC
Knappar och delar 
(baksida och på sidan)
1 Stereohögtalare med 3D-ljud
2 Kamerablixt
3 Kamera för att ta bilder med hög upplösning 

och spela in video
4 Zoom-/volymknapp
5 Avtryckare 

Knappar och d
1 Strömbrytare 
2 Nokia AV-kontakt 3,5

och hörlurar
3 Låsknapp

Knappar och d
1 Laddningskontakt
2 Micro-USB-kontakt fö
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korthållaren. Se till att den sneda 
vänd mot den sneda kanten 
et guldfärgade kontaktområdet på 
. Skjut hållaren tillbaka på plats (4). 

så att toppen på luckan passar 
). Tryck ned luckans botten för 
lats (7).
Sätta in SIM- eller USIM-kort och batteri
Ett USIM-kort är en förbättrad version av SIM-kortet 
som stöds av UMTS-mobiltelefoner.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan 
du tar bort batteriet.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha 
information om kortets tillgänglighet och användning. 
Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan 
försäljare.

1 Med enhetens baksida riktad mot dig trycker 
du på låsspärren (1) och lyfter upp luckan (2).

2 Dra ut SIM-korthållaren från korthållarplatsen (3).

3 Sätt in SIM-kortet i 
kanten på kortet är 
på hållaren och att d
kortet är vänd nedåt

4 Sätt i batteriet (5).

5 Sätt tillbaka luckan 
enhetens baksida (6
att låsa luckan på p
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r 
es 

t nedre hörnet av luckan och vrid 

 för att lossa det från hållaren.

t minneskortet under en 
r kortet används. Om du 
ågående bearbetning kan 
heten skadas, liksom 
as på kortet.
Minneskort
Du kan använda ett kompatibelt microSD-minneskort som 
extra lagringsutrymme för att spara minne på enheten. Du 
kan även säkerhetskopiera information från din enhet till 
minneskortet.

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för 
användning med denna enhet. Nokia använder godkända 
branschstandarder för minneskort, men vissa märken är 
kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla 
kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet 
kan gå förlorade.

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.
Sätta i minneskortet
1 Sätt ditt finger på det 

nedre hörnet av luckan 
och vrid det åt sidan.

2 Sätt i minneskortet 
i hållaren. Försäkra 
dig om att kortets 
kontaktyta är vänd 
nedåt.

3 Tryck in kortet. Du hö
ett klick när kortet lås
på plats.

4 Stäng luckan.

Mata ut minneskortet
1 Sätt ditt fingret på de

det åt sidan.
2 Tryck på minneskortet
3 Ta bort minneskortet. 

 Viktigt! Ta inte bor
pågående bearbetning dä
tar bort kortet under en p
både minneskortet och en
den information som lagr
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visas .

t låsa knapparna. 

t låsa upp knapparna.

rktyg > Inställn. > Allmänna > 
plås > Stäng för att aktivera, 
eller Fråga alltid för att välja om 
st när du stänger skjutluckan. 

et ska aktiveras automatiskt efter 
jutluckan stängs, trycker du på  
 Inställn. > Allmänna > 

SIM-kort > Autolåsperiod 

 kan det ändå vara möjligt att ringa 
ns inprogrammerat i enheten. 
Slå på enheten
1 Håll ned .
2 Om du uppmanas att ange en 

PIN-kod eller låskod anger du den 
och trycker sedan på vänster 
valknapp. Grundinställningen för 
låskoden är 12345.

Enheten har inbyggda antenner.

 Obs! Liksom med andra 
radiosändare bör man undvika 
onödig kroppskontakt med 
antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen 
under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller 
mottagande antenn påverkar radiokommunikationens 
kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre 
energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt 
kan förkorta batterilivslängden.

1 Antenn
2 Bluetooth-teknik/trådlös 

LAN-antenn

Knapplås
När knapparna är låsta 

Skjut låsknappen för at

Skjut låsknappen för at

Tryck på  och välj Ve
Hant. m. lucka > Knap
Stäng f. a. avaktivera 
knappsatsen ska vara lå

Om du vill att knapplås
en tidsgräns eller när sk
och markerar Verktyg >
Säkerhet > Telefon & 
f. knapps..

När knappsatsen är låst
det nödnummer som fin
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r första gången visas 
öljande:

konfigurera olika inställningar, 

verföra innehåll, till exempel 
ster, från en kompatibel Nokia-
oken för ytterligare anvisningar.

monstration av enheten.

men senare, trycker du på  och 
 > Välkommen. Du kan också 
en från deras egna menyplatser.
Ladda batteriet
1 Anslut en kompatibel 

laddare till ett nätuttag.
2 Anslut sladden till 

enheten. Om batteriet 
är helt tomt kan det 
ta en stund innan 
laddningsindikatorn visas.

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

Välkommen
När du slår på enheten fö
Välkommen. Välj bland f

Inställn.guiden – för att 
till exempel e-post.

Tel.överföring – för att ö
kontakter och kalenderpo
enhet. Se användarhandb

Demo - för att visa en de

Om du vill öppna Välkom
väljer Verktyg > Verktyg
starta de olika programm
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önster för specifikt multimedie-
usik, foton och spel. Använd 
 funktionen för Navi-knappen 
ediemenyn.

a ( , ,  och ) 
gen.

att ta stillbilder och spela in video. 
 för att aktivera huvudkameran. 
 bilder. I Videoläge trycker 
 in videoklipp. 

a om du vill höja eller sänka 
ende samtal eller medan 
pspelning. I kameran använder 
 att zooma in och ut när du 

för spelfunktioner i N-Gage™. 
spelknapparna för att zooma 
Knappar och navigering
Menyknapp 

Med menyknappen får du tillgång till huvudmenyn. I ett 
öppet program kan du trycka på  för att programmet ska 
köras i bakgrunden. Växla mellan öppna program genom 
att hålla ned .

Navi-bläddringsknapp

Använd bläddringsknappen för att 
flytta runt i menyerna ( , , , 

) och välja objekt ( ). Tryck på  
och välj Verktyg > Inställn. > 
Allmänt > Navi-hjul > Navi-hjul > På 
för att aktivera extrafunktionen för 
Navi™ wheel. Med den här funktionen 
kan du föra fingret mot- eller medsols runt kanten för att:
• Bläddra bland låtar i musikspelaren.
• Bläddra i galleriet.
• Navigera i multimediemenyn.

Multimedieknapp 

Med multimedieknappen får du snabbt tillgång till 
multimediemenyn med multimedieinnehåll. Tryck 
på för att öppna och stänga multimediemenyn.

Multimediemenyn har f
innehåll, till exempel m
bläddringsknappen eller
för att navigera i multim

Medieknappar

Använd medieknapparn
för att styra uppspelnin

Avtryckare 

Använd avtryckaren för 
Tryck och håll ned 
Tryck på  för att ta
du på  för att spela

Volymknappar

Använd volymknapparn
volymen under ett pågå
du lyssnar på en ljudup
du volymknapparna för
tar en bild.

Spelknappar

Använd spelknapparna 
I galleriet använder du 
in och ut.
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rmaten AAC, AAC+, EAAC+, MP3, 
lare kanske inte har stöd för alla 
ller alla variationer av dessa. 
Musik > Musikspel. > Musik.
de menyer för att navigera till 
fingret runt bläddringsknappens 
listorna.
 spela upp den valda filen eller 

k i vyn Spelas nu väljer du Val > 

rna till headsetet som medföljer 
t.
Genvägar
• Växla mellan öppna program genom att hålla ned .

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi 
och batteriets livslängd förkortas.

• För att aktivera kameran håller du  nedtryckt.
• Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) håller 

du ned .
• Du öppnar multimediemenyn genom att trycka 

på .
• Tryck på  och välj profil om du vill ändra den.
• Växla mellan profilerna Allmän och Ljudlös genom att 

hålla ned . Om du har två telefonlinjer (nättjänst) 
innebär den här åtgärden att du växlar mellan de två 
linjerna.

• Tryck på  om du vill öppna listan med de senast 
slagna numren.

• Tryck och håll ned höger valknapp för att använda 
röstkommandona.

• Starta webbläsaren (nättjänst) genom att trycka 
och hålla ned .

Musik
Musikspelare stöder filfo
WAV och WMA. Musikspe
funktioner i filformaten e
1 Tryck på  och välj 
2 Välj kategorier i följan

låten du vill höra. För 
kant för att bläddra i 

3 Tryck på  för att
fillistan.

Om du vill välja mer musi
Gå till Musikmeny.

 Tips! Anslut hörlura
för att optimera ljude
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indows Media Player
s Media Player kan du hitta och 

nnehåll på Internet via online-
sera digitalt medieinnehåll med 

ynkronisering kan skilja sig mellan 
ws Media Player. Mer information 
yer och kompatibilitet finns 
1 på Nokias webbplats.

ompatibel dator. Välj anslutning 
 anslutningstyp i enheten om 

tningen. 

eten till en kompatibel dator väljer 
manuell synkronisering om det 
cket ledigt minne i enheten. 
ing kan du välja de låtar och 
opiera eller ta bort.

nheten till Windows Media Player 
 i navigeringsrutan om mer än 
.

umen till rutan med listan för 
u vill ta bort låtar eller album 
kt i listan och klickar på
a bort från lista).
0

Överföra musik
Du kan överföra musik från en kompatibel dator eller andra 
kompatibla enheter med en USB-kabel eller via Bluetooth.

Du kan använda tre olika metoder för att överföra musik:
• Om du vill visa enheten på en dator som ett externt 

massminne för att överföra alla typer av datafiler 
ansluter du med en USB-kabel eller via Bluetooth. 
Om du använder USB-kabel väljer du Dataöverföring 
som anslutningstyp.

• Om du vill synkronisera musik med Windows 
Media Player ansluter du USB-kabeln och väljer 
Mediaspelaren som anslutningstyp. Mer information 
finns i respektive handböcker och hjälpsystem för 
Windows Media Player. 

• Om du vill använda Nokia Music Manager i Nokia 
Nseries PC Suite ansluter du USB-kabeln och väljer 
PC Suite som anslutningstyp. Se användarhandboken 
för Nokia Nseries PC Suite för mer information.

Lägen för masslagring och mediaspelaren kan endast 
användas med filer som är placerade på massminnet på 
din enhet.

Om du vill ändra USB-standardanslutningsläget trycker du 
på  och väljer Verktyg > Anslutb. > USB > USB-läge.

Synkronisera med W
 Tips! Med Window

köpa digitalt mediei
butiker och synkroni
dina enheter.

Funktionerna för musiks
olika versioner av Windo
om Windows Media Pla
i avsnittet om Nokia N8

Anslut enheten till en k
med Mediaspelaren som
du använder USB-anslu

När du har anslutit enh
Windows Media Player 
inte finns tillräckligt my
Vid manuell synkroniser
spellistor du vill flytta, k

Gör följande:
1 När du har anslutit e

markerar du enheten
en enhet är ansluten

2 Dra låtarna eller alb
synkronisering. Om d
markerar du ett obje
Remove from list (t
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ing 
oddsändning kan du söka, 

ch hämta poddsändningar 
a och dela ut ljud- och 
d din enhet.

ing trycker du på  och väljer 
r.

å www.nseries.com/support 

t headset till din enhet.
Musik > Radio. 
efter kanaler väljer du  
ned medieknapparna  

nehåll för en inställd kanal väljer 
a visuell tjänst (nättjänst).

Visual Radio-tjänsten kan det 
ch radiokanalerna i ditt område 
dio.
3 Kontrollera att listan innehåller de filer du vill 
synkronisera och att det finns tillräckligt mycket ledigt 
minne i enheten. Starta synkroniseringen genom att 
klicka på Start Sync..

Se användarhandboken för mer information. 

Nokia Musikbutik 
I Nokia Musikbutik (nättjänst) kan du söka, bläddra och 
köpa musik och ladda ned till enheten. Du måste först 
registrera dig för tjänsten för att kunna köpa musik.

Gå till music.nokia.com för att se om Nokia Musikbutik 
finns tillgänglig för ditt land.

För att öppna Nokia Musikbutik trycker du på  och väljer 
Musik > Musikbutik. Du måste ha en giltig Internet-
kopplingspunkt i enheten för att komma åt tjänsten. 
För mer anvisningar väljer du Hjälp på huvudsidan i Nokia 
Musikbutik.

Du kan även komma åt Nokia Musikbutik  från en 
kompatibel dator på music.nokia.com. För mer anvisningar 
väljer du Hjälp på huvudsidan i Nokia Musikbutik.

Nokia Poddsändn
Med programmet Nokia P
upptäcka, prenumerera o
direkt samt spela, hanter
videopoddsändningar me

För att öppna poddsändn
Musik > Poddsändninga

Se användarhandboken p
för mer information.

Radio 
1 Anslut ett kompatibel
2 Tryck på  och välj 
3 Om du vill börja söka 

eller , eller håller 
eller . 

Om du vill visa visuellt in
du  eller Val > Start

Om du inte kan använda 
hända att operatörerna o
saknar stöd för Visual Ra
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dahåller instruktioner när du 
du vill öppna den från ett program 

ok
nns mer viktig information 

/support eller Nokias lokala 
aste handboken, ytterligare 
av filer och tjänster i samband 
.

gheter förbehållna.

g People, Nseries, N81, Navi, 
io är registrerade varumärken 
ration. Andra produkt- och 
hänvisats till kan vara 
äringskännetecken som 
gare.
2

Spel
Din Nokia N81 är kompatibel med N-Gage. Med N-Gage 
kan du hämta och spela spel för multiplayer i hög kvalitet.

Din enhet innehåller ett av följande program:
• Upptäck N-Gage – Med det här förhandsprogrammet 

kan du få information om kommande N-Gage-spel, 
spela demoversioner och hämta och installera 
fullständiga N-Gage när den blir tillgänglig.

• N-Gage – Det fullständiga programmet ger dig åtkomst 
till den kompletta N-Gage-upplevelsen och ersätter 
Upptäck N-Gage i menyn. Du kan hitta nya spel, prova 
och köpa spel, hitta andra spelare och bl.a. komma åt 
poäng, händelser, och chatt. Vissa funktioner kanske 
inte finns tillgängliga när programvaran installeras 
i enheten. på din installation on your device, besök 
www.n-gage.com för programuppdateringar.

Tryck på  och välj Spel för att komma igång.

För fullständig N-Gage-upplevelse behöver du 
Internetuppkoppling på din enhet, antingen via mobilnätet 
eller trådlöst LAN. Kontakta tjänstleverantören om du vill 
ha mer information om datatjänster. 

Mer information finns på www.n-gage.com.

Support

Hjälp
Hjälpfunktionen tillhan
använder enheten. Om 
väljer du Val > Hjälp.

Användarhandb
I användarhandboken fi
om enheten.

Online
Sök på www.nseries.com
webbplats efter den sen
information, hämtning 
med din Nokia-produkt

© 2007 Nokia. Alla rätti

Nokia, Nokia Connectin
N-Gage och Visual Rad
som tillhör Nokia Corpo
företagsnamn som det 
varukännetecken eller n
tillhör sina respektive ä
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ukter och tillämpningar och 
an variera efter region. Kontakta 
 ha mer detaljerad information 
ativ som finns tillgängliga.

 funktioner är SIM-kort- 
e, MMS-beroende eller beroende  
t och innehållsformaten som 
ebiteras separat.
Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar 
av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst 
form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är 
förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller 
sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de 
produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående 
meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG 
SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER 
INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST 
AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, 
FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN 
TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA 
FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS 
I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA 
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA 
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN 
BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS 
ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT 
SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, 
TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. 
NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA 
DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE 
MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda prod
tjänster för produkterna k
återförsäljaren om du vill
och veta vilka språkaltern

Viss användning och vissa
och/eller nätverksberoend
på enhetens kompatibilite
stöds. Vissa tjänster kan d
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