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Nokia N82
Utgåva 1 SVModell: N82-1
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Knappar och delar (framsida)
Modellnummer: Nokia N82-1.

Nedan kallad Nokia N82.

1 Strömbrytare
2 3,5 mm Nokia AV-kontakt för kompatibla headsets, 

hörlurar och TV-anslutningskabel
3 Ljussensor
4 Sekundär kamera med lägre upplösning
5 Väljarknappar

 Tips! Du låser och låser upp knappsatsen genom 
att trycka på vänster väljarknapp och sedan på .

6 Samtalsknapp 
7 Menyknapp 
8 Numerisk knappsats
9 Bläddringsknapp
10 Raderingsknapp
11 Multimedieknapp
12 Slutknapp 
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Knappar och delar 
(baksida och sidor)
1 Stereohögtalare
2 Kameraaktiveringsreglage med linsskydd
3 Zoom-/volymknapp
4 Xenonblixt
5 Huvudkamera för fotografering och videoinspelning 

med hög upplösning (upp till 5 mexapixel)
6 Repetitionsknapp 
7 Inspelningsknapp i två steg  för autofokus, 

stillbilder och videoinspelning
8 Micro-USB-kontakt för anslutning till kompatibel PC
9 Minneskortsplats för kompatibelt microSD-kort
10 Laddningskontakt
11 Mikrofon
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Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet
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.

1 Med enhetens baksida riktad mot dig trycker du på 
låsspärren och håller den inne, skjuter luckan åt sidan 
och lyfter upp den.

2 Öppna SIM-korthållaren genom att dra den åt höger 
och lyfta upp den.

3 Sätt in SIM-kortet i korthållaren. Försäkra dig om att 
kortets fasade sida ligger mot hållarens fasade sida och 
att kortets kontaktyta är vänd nedåt. Skjut hållaren åt 
vänster till utgångsläget för att låsa fast den.

4 Sätt i batteriet.

5 Sätt tillbaka luckan så att låshakarna riktas mot spåren 
och skjut luckan på plats.
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Slå på enheten
1 Tryck och håll in strömbrytaren.
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
3 GPS-mottagare

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.
 Tips! Ta bort laddaren från nätuttaget när den inte 

används. Om laddaren är ansluten till nätuttaget drar 
den ström även om den inte är ansluten till enheten. 
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Minneskort
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
Minneskortet kan redan vara isatt i enheten. 
Om minneskortet inte är isatt i enheten, gör följande:
1 Placera fingret 

i fördjupningen 
nedanför luckan 
till minneskort-
hållaren och 
lyft luckan. 
Dra luckan åt 
vänster så att 
gångjärnet friläggs och vrid luckan åt sidan.

2 Sätt i minneskortet 
i hållaren. 
Kontaktytan 
på kortet ska vara 
vänd uppåt och 
mot hållaren.

3 Tryck in kortet. 
Du hör ett klick när 
kortet låses på plats.

4 Tryck tillbaka gångjärnet igen 
och stäng luckan. Kontrollera 
att luckan är ordentligt stängd.

Mata ut minneskortet
 Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en 

pågående bearbetning där kortet används. Om du 
tar bort kortet under en pågående bearbetning kan 
både minneskortet och enheten skadas, liksom den 
information som lagras på kortet.

Gör så här för att ta ut minneskortet:
1 Innan du matar ut kortet måste du trycka på 

strömbrytaren och välja Ta ut minneskort. 
Alla program avslutas.

2 När Om du tar ut minneskortet stängs alla öppna 
program. Ta ut minneskortet ändå? visas väljer du Ja.
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3 När Ta ut minneskortet och 
tryck på "OK" visas öppnar du 
luckan till minneskorthållaren.

4 Tryck på minneskortet för att 
lossa det från hållaren.

5 Dra ut minneskortet. 
Om enheten är påslagen 
väljer du OK.

Kamera
Aktivera huvudkameran genom att öppna linsskyddet med 
knappen för aktivering av kamera, eller tryck  och välj 
Program > Kamera, och öppna sedan linsskyddet. Om du 
vill inaktivera huvudkameran stänger du linsskyddet.

 Tips! Tryck och håll inne avtryckaren för att aktivera 
huvudkameran när linsskyddet är öppet.

Gör följande när du tar en bild:
1 Välj bildläge i det aktiva verktygsfältet om kameran 

är inställd på videoläge.
2 Om du vill låsa 

fokuseringen på ett 
objekt trycker du ned 
avtryckaren till hälften 
(endast huvudkameran, 
gäller inte för landskaps- 
och sportbilder). 
Den gröna indikatorn för 
låst fokusering visas på displayen. Om fokuseringen 
inte är låst visas den röda fokusindikatorn.

3 Om du vill ta en bild trycker du ned avtryckaren.

Om du vill zooma in eller ut använder du enhetens 
zoomningsknapp.
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En scen hjälper dig att hitta rätt färg- och ljusinställningar 
för den aktuella omgivningen. För att ändra scen, välj 
Scenlägen i det aktiva verktygsfältet samt en scen. 

För att skicka en bild eller en video med 
multimediemeddelande, e-post eller på annat sätt trycker 
du på samtalsknappen eller väljer Sänd  i det aktiva 
verktygsfältet (nätverkstjänster). 

För att radera en bild eller en video väljer du Radera i 
det aktiva verktygsfältet.

Xenonblixt
Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte 
blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över 
blixten när du tar en bild.

Huvudkameran har xenonblixt för mörka miljöer. Blixten 
kan ställas in på På , Av , Automatisk , eller 
Min. r. ögon i det aktiva verktygsfältet. Xenonblixt 
kan inte användas för följande:
• Sportbilder
• Bildserier
• Kameran på framsidan
• Videoläge

Du kan inte ta bilder förrän blixten är fulladdad om du 
inte har ställt in blixten på Av.  blinkar i displayen 
när blixten laddas. Att ladda xenonblixten tar vanligtvis 
några sekunder. 

Dela online
Du kan dela dina bilder och videoklipp i online-album, 
webbloggar eller andra online-delningstjänster på 
webben (nätverkstjänster). Du kan överföra innehåll, 
spara oavslutade inlägg som utkast och fortsätta senare 
samt visa innehållet i albumen. De typer av innehåll som 
stöds kan variera beroende på tjänstleverantör.

För att kunna dela bilder och videoklipp online måste 
du prenumerera på tjänsten hos en leverantör av online-
bilddelningstjänster och skapa ett nytt konto. Fråga 
tjänstleverantören om du vill ha mer information om 
prenumeration på tjänsten.

För att ladda upp en fil trycker du på , och väljer 
Galleri > Bilder & videor och  i det aktiva 
verktygsfältet. 
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Multimediemeny
I multimediemenyn kan 
du se det senast använda 
innehållet: bilder, videoklipp, 
musikklipp, webbokmärken 
och webbplatser som sparats 
i Nokia Maps. Du kommer 
även åt dina favoritspel, 
och du kan ange dina 
favoritkontakter samt ringa 
eller skicka sms till dem. 

Det valda innehållet 
visas i rätt program. 

Tryck på multimediaknappen 
för att öppna och stänga multimediemenyn. Du navigerar 
i multimediemenyn med bläddringsknappen.

Position (GPS)
GPS (Global Positioning System) är ett världstäckande 
radionavigeringssystem som består av 24 satelliter samt 
markstationer som övervakar satelliterna. Enheten har en 
inbyggd GPS-mottagare.

Positionens exakthet kan påverkas av dålig 
satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan 
påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller 
väderförhållanden. GPS-mottagaren bör endast användas 
utomhus för att kunna emot GPS-signaler. De första 
inställningarna tar några minuter. 

GPS-mottagaren 
sitter längst 
upp på enheten. 
För att använda 
mottagaren 
placerar 
du enheten 
i upprätt position 
i 45 graders 
vinkel med fri 
sikt uppåt. 

Enheten stöder också A-GPS (Assisted GPS) 
(nätverkstjänst). A-GPS används för överföring över 
en datapaketanslutning som hjälper till att räkna ut 
koordinaterna för din aktuella position när din enhet tar 
emot satellitsignaler. 
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GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar 
och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från 
GPS-mottagaren eller vid positionering eller navigation.

Kartor
I Kartor kan du se din aktuella position på kartan, se kartor 
på olika länder och städer, leta efter adresser och planera 
färdväg. Kartornas täckning varierar mellan olika länder. 
Du öppnar kartprogrammet genom att trycka på  och 
välja Kartor.

När du öppnar Kartor zoomar programmet in senast 
använda och sparade position. 

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande 
och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin 
som du laddar ned för användning i enheten.

Nedladdning av kartor
Nokia Map Loader är ett dataprogram som du använder 
för att ladda ned kartor från olika länder från Internet 
till enheten. Nokia Map Loader måste först installeras på 
en kompatibel dator. Programmet kan laddas ned från 
www.nokia.com/maps. Följ instruktionerna på skärmen.

 Tips! Du kan även ladda ned kartor via en anslutning 
till ett trådlöst nätverk.

När du söker i kartan på displayen för att till exempel 
gå till ett annat land hämtas en ny karta automatiskt 
om du är ansluten till Internet. Nedladdning av kartor 
kan innebära att stora mängder data överförs via 
tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören 
för mer information om avgifter för dataöverföring.

Mängden överförd data visas i dataräknaren på displayen. 
Räknaren visar mängden nätverkstrafik när du söker efter 
kartor, skapar färdvägar eller söker efter platser online. 

Kartorna sparas automatiskt i enhetens minne eller 
på minneskortet (om ett sådant är isatt i enheten).
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Sökning
Om du vill visa intressanta 
platser nära den aktuella 
platsen eller andra platser 
på kartan väljer du Val > 
Hitta plats > I närheten 
och kategori. Om du vill 
söka efter en intressant 
plats via dess namn väljer 
du Val > Hitta plats > 
Nyckelordsökning eller 
börjar skriva de första 
bokstäverna i namnet och 
väljer Sök Om du vill söka 
efter en plats via adress väljer du Val > Hitta plats > 
Efter adress.

För att visa sökresultatet på kartan trycker du på 
bläddringsknappen och väljer Visa på karta. Om du 
vill gå tillbaka till resultatlistan väljer du Tillbaka.

Support

Hjälp
Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du 
använder enheten. Om du vill öppna funktionen från 
ett program väljer du Val > Hjälp.

Användarhandbok
I användarhandboken finns viktig information om enheten.

Online
Gå in på www.nseries.com/support eller Nokias lokala 
webbplats för att få den senaste handboken, ytterligare 
information, samt för hämtning av filer och tjänster för 
din Nokia-produkt.

 Tips! Du når även informationssidorna från 
enhetens webbläsare. 
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