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Taster og deler (forside og topp)

1 — Høyttaler
2 — Valgtaster
3 — Ringetast
4 — Menytast 
5 — Talltaster

6 — Mikrofon
7 — Navi™-hjul, heretter omtalt som blatasten
8 — Slettetast C
9 — Avslutningstast
10 — Multimedietast
11 — Lyssensor
12 — Sekundærkamera

1 — Av/på-tast
2 — Nokia AV-kontakten for kompatible headset,
hodetelefoner og TV-utgangskontakter
3 — Micro USB-kontakt for lader og for å koble til en
kompatibel PC
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Taster og deler (bakside og side)

1 og 9 — Stereohøyttaler med 3D-effekt
2 — Volum-/zoometast
3 — Tastelåsebryter for låsing og opplåsing av
taster
4 — Totrinns utløsertast for å autofokusere, ta
enkeltbilder og spille inn video
5 — Hovedkamera for å ta enkeltbilder med høy
oppløsning og spille inn video
6 — Blits og videolys
7 — Hull til håndleddsstropp

8 — Plass til kompatibelt microSD-kort

4



Bakenforliggende taster
Ved hjelp av de bakenforliggende tastene er det
mulig å utføre flere aktiviteter samtidig. Hvis du for
eksempel har musikkspilleren på i bakgrunnen
mens du ser på bilder, og ønsker å hoppe til neste
eller forrige spor, trykker du tasten for avspilling/
pause for å gjøre spoletastene tilgjengelige.

1 — Spol fremover
2 — Spill av / Pause
3 — Stopp
4 — Spol bakover
5 og 8 — Zoometaster (tilgjengelige når de er
opplyst)
6 og 7 — Spilltaster (tilgjengelige i liggende modus)
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Sette inn SIM-kort og batteri
Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar
ut batteriet.
1. Trykk på

utløserknappen og
hold den inne og
løft så opp dekselet
mens baksiden av
enheten er vendt
mot deg.

2. Sett inn SIM-kortet i
kortholderen. Sørg
for at det skrå hjørnet
av kortet vender mot
høyre og at
kontaktområdet på
kortet vender
nedover.

3. Sett inn batteriet.

4. For å sette dekselet
på igjen, retter du
først den øvre
låsesperren mot
riktig plass og trykker
ned dekselet til det
sitter på plass.
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Slå på enheten
1. Trykk på av/på-tasten og hold den inne.
2. Hvis enheten ber om en

PIN-kode eller en låskode,
taster du den og trykker
på venstre valgtast. Den
forhåndsinnstilte
låskoden er 12345. Hvis
du glemmer koden og
enheten er låst, må det
utføres service på
enheten, som kan
medføre tilleggsavgifter.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte
et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren
av enheten.
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Antenneplasseringer
Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som
ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke
berøres unødvendig når den mottar eller sender
signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller
sender signaler, påvirker kvaliteten på
kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker
mer strøm enn ellers nødvendig, og at
batterilevetiden reduseres.

1 — Bluetooth og trådløs LAN-antenne og GPS-
mottaker
2 — FM-senderantenne
3 — Mobilantenne
Legg merke til at antennene for Bluetooth, WLAN,
GPS og FM-senderen befinner seg i dekselet på
baksiden av enheten. Hvis du bytter ut dekselet på

baksiden, må du kontrollere at det nye dekselet
inneholder disse antennene. Ellers vil disse
tilkoblingene slutte å virke.
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Minnekort
Bruk bare kompatible microSD-kort som er
godkjent av Nokia for bruk med denne enheten.
Nokia bruker godkjente industristandarder for
minnekort, men det kan hende at enkelte merker
ikke er kompatible med denne enheten. Kort som
ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og
ødelegge data som er lagret på kortet.

Sette inn minnekortet
Et minnekort kan allerede være satt inn i enheten.
Hvis ikke, gjør du følgende:
1. Plasser fingeren i hakket ved siden av dekselet

til minnekortsporet, og løft dekselet. Skyv
dekselet til venstre så du ser hengslen, og sving
dekslet til siden.

2. Sett inn et kompatibelt
minnekort i sporet. Kontroller at
kontaktområdet på kortet
vender ned mot sporet.

3. Skyv kortet inn.
Du hører et klikk
når kortet låses
på plass.

4. Skyv hengslen
tilbake, og lukk
dekslet.
Kontroller at dekslet er ordentlig lukket.

Fjerne minnekortet

Viktig:  Du må ikke ta ut minnekortet midt i
en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner
kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet
og enheten og data som er lagret på kortet kan bli
ødelagt.
1. Før du fjerner kortet, trykker du av/på-tasten og

velger Fjern minnekort. Alle programmer
lukkes.

2. Når Hvis du fjerner minnekortet, lukkes alle
åpne programmer. Fjerne likevel? vises,
velger du Ja.

9



3. Når Fjern minnekort
og trykk på OK vises,
åpner du dekselet til
minnekortsporet.

4. Trykk på minnekortet
for å løse det ut fra
sporet.

5. Ta ut minnekortet. Hvis
enheten er slått på,
velger du OK.
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Lade batteriet
Vanlig lading
1. Koble en kompatibel lader til

et strømuttak.
2. Koble strømledningen til

enheten. Hvis batteriet er helt
utladet, kan det ta en stund før
ladeindikatoren begynner å
rulle.

3. Når batteriet er fulladet,
slutter ladeindikatoren å rulle.
Koble laderen fra enheten og
deretter fra strømuttaket.

Tips:  Koble laderen fra
strømuttaket når laderen
ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et
strømuttak bruker strøm selv når de ikke er
koblet til enheten.

USB-lading
Du kan bruke USB-lading når du ikke har tilgang til
et strømuttak. Når du bruker USB-lading, kan du i
tillegg overføre data mens du lader enheten.
1. Koble en kompatibel USB-kabel til PC-en din og

enheten.

Tips:  Du kan også bruke en hvilken som
helst kompatibel USB-aktivert enhet til å
lade med.

2. Hvis enheten er slått på, kan du velge blant USB-
modusalternativene på displayet for enheten.
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Headsett
Du kan koble et kompatibelt headsett eller
kompatible hodetelefoner til enheten. Du må
kanskje velge kabelmodus.

Advarsel:  Når du
bruker hodetelefonene, kan
evnen til å høre lyder utenfor
påvirkes. Ikke bruk
hodetelefonene der dette kan
medføre en sikkerhetsfare.
Hvis du vil gjennomføre
handsfree-samtaler, bruker
du et headset med kompatibel
fjernkontrollenhet eller
bruker mikrofonen på
enheten.
Du kan også koble en
kompatibel TV-utgangskabel
til Nokia AV-kontakten (3,5
mm) på enheten.
Ikke koble til produkter som
gir lydsignaler da disse kan
forårsake skade på enheten.
Ikke koble strømkilder til
Nokia AV-kontakten.
Når du kobler en annen
ekstern enhet eller12



hodetelefon enn dem som som er godkjent av Nokia
for bruk med denne enheten, til Nokia AV-
kontakten, må du være spesielt oppmerksom på
volumnivået
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Snarveier
Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker
og holder du . Hvis programmer er åpne i
bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og
batterilevetiden reduseres.
Hvis du vil vise multimedieinnholdet ditt, trykker du
multimedietasten.
Hvis du vil starte en webtilkobling
(nettverkstjeneste), trykker og holder du 0 i
ventemodus.
I mange programmer trykker du på blatasten for å
vise de vanligste valgene ( ).
Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten
og velger en profil.
Hvis du vil bytte mellom generell og lydløs profil,
trykker du og holder nede # i ventemodus. Hvis du
har to telefonlinjer (nettverkstjeneste), bytter
denne handlingen mellom de to linjene.
Hvis du vil ringe opp en talepostkasse
(nettverkstjeneste), trykker og holder du 1 i
ventemodus.
Hvis du vil åpne en liste med telefonnumrene som
sist ble oppringt, trykker du ringetasten i
ventemodus.

Hvis du vil bruke talekommandoer, holder du inne
høyre valgtast i ventemodus.
Hvis du vil fjerne et program fra menyen, merker du
det og trykker C . Det kan hende at enkelte
programmer ikke kan fjernes.
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Displayindikatorer
  Enheten brukes i et GSM-nettverk

(nettverkstjeneste).
  Enheten brukes i et UMTS-nettverk

(nettverkstjeneste).
  Du har én eller flere uleste meldinger i mappen

Innboks i Meldinger.
  Du har mottatt ny e-post i den eksterne

postkassen.
  Det finnes meldinger som ikke er sendt, i

mappen Utboks.
  Du har ubesvarte anrop.

  Ringetypen er satt til lydløs, og varseltonen for
meldinger og e-post er deaktivert.

  En tidsbestemt profil er aktiv.
  Enhetens tastatur er låst.

  En klokkealarm er aktiv.
  Den andre telefonlinjen er i bruk

(nettverkstjeneste).
  Alle anrop til enheten viderekobles til et

annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to
telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.

  Telefonen er tilkoblet et nettverk via trådløs
LAN eller UMTS (nettverkstjeneste) og er klar for
Internett-anrop.

  Det finnes et kompatibelt microSD-kort i
enheten.

  Et kompatibelt headset er koblet til enheten.
  En kompatibel TV ut-kabel er koblet til enheten.

  En kompatibel teksttelefon er koblet til
enheten.

  Et dataanrop er aktivt (nettverkstjeneste).
  En GPRS-pakkedatatilkobling er aktiv

(nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt
på venting, og  angir at en tilkobling er
tilgjengelig.

  En pakkedatatilkobling er aktiv i en del av
nettverket som støtter EGPRS (nettverkstjeneste).

 angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir
at en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir at
EGPRS er tilgjengelig i nettverket, men din enhet
bruker ikke nødvendigvis EGPRS i dataoverføringen.

  En UMTS-pakkedatatilkobling er aktiv
(nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt 15



på venting, og  angir at en tilkobling er
tilgjengelig.

  HSDPA (High-speed downlink packet access) er
støttet og aktiv (nettverkstjeneste).  angir at
tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en
tilkobling er tilgjengelig.

  Du har angitt at enheten skal søke etter trådløst
LAN, og et trådløst LAN er tilgjengelig
(nettverkstjeneste).

  En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk
med kryptering.

  En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk
uten kryptering.

  Bluetooth-tilkobling er på.
  Data overføres ved hjelp av Bluetooth-

tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker
enheten å koble til en annen enhet.

  En USB-tilkobling er aktiv.
   Synkronisering pågår.
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Overføre innhold
Du kan bruke Switch-programmet til å kopiere
innhold, for eksempel telefonnumre, adresser,
kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-
enheten din til Nokia N85 ved hjelp av en Bluetooth-
tilkobling.
Innholdet som kan overføres, avhenger av
enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis
enheten støtter synkronisering, kan du også
synkronisere data mellom enhetene. Nokia N85
varsler deg hvis den andre enheten ikke er
kompatibel.
Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-
kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når
Nokia N85 er slått på uten SIM-kort, aktiveres den
frakoblede profilen automatisk, og overføringen
kan utføres.
Når du skal hente data fra den andre enheten for
første gang, velger du Overføring i
velkomstprogrammet på Nokia N85 eller trykker

 og velger Verktøy > Verktøy > Overføring.
Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten
til den tilsvarende plasseringen på Nokia N85.
Overføringstiden avhenger av mengden data som
skal overføres.

Hvis du vil ha mer informasjon om Switch, kan du
se i brukerhåndboken.
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Navi™-hjul
Heretter omtalt som blatast.
Bruk Navi-hjulet til å navigere i menyer og lister
(opp, ned, til venstre og til høyre). Trykk på
blatasten for å velge handlingen som vises over
tasten, eller for å vise de meste brukte valgene .
Når du skal slå Navi-hjulinnstillingen på eller av,
trykker du  og velger Verktøy >
Innstillinger > Generell > Navi-hjul > Navi-
hjul.
Når Navi-hjulinnstillingen er slått på, kan du bla
raskt gjennom Bilder, Musikkspilleren, Nokia
Videosenter, Kontakter og Meldingslister eller
multimediemenyen. Kanten på blatasten blir
opplyst når et av disse programmene er i
forgrunnen.
1. Før fingeren forsiktig over kanten av blatasten

med eller mot klokken. Fortsett å bevege
fingeren inntil rullingen starter på displayet.

2. Hvis du vil fortsette rullingen,
skyver du fingeren rundt kanten
på blatasten, med eller mot
klokken.

Indikator for sovemodus
Kanten på Navi-hjulet blir sakte
opplyst når enheten er i slumremodus. Lyset
varierer regelmessig som om enheten puster. Hvis
du vil slå av belysningen, trykker du  og velger
Verktøy > Innstillinger > Generell > Navi-
hjul > Nordlys.
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Multimediemeny
Med multimediemenyen kan du få tilgang til
multimedieinnholdet som du bruker oftest. Det
valgte innholdet vises i det aktuelle programmet.

1. Trykk på
multimedietasten for å
åpne eller lukke
multimediemenyen.

2. Hvis Navi -
hjulinnstillingen er på,
kan du bla i titler ved å
skyve fingeren på
kanten av blatasten.
Fanene er som følger:
● TV og video  —  Vis

det sist valgte videoklippet, de sist valgte
videoklippene lagret på enheten, eller få
tilgang til videotjenestene.

● Musikk  — Start musikkavspilleren og bruk
Spilles nå-visningen, bla til dine sanger og
spillelister eller last ned og organiser
podcaster.

● Bilder  — Vis bildene du tok sist, start en
bildefremvisning av bildene dine eller
videoklippene, eller vis mediefiler i album.

● Spill  — Prøv N-Gage-spill (nettverkstjeneste).
● Kart  — Vis dine favorittplasseringer i Kart-

programmet.
● Web  — Vis dine favorittlenker på Internett i

nettleseren.
● Kontakter  — Legg til dine egne kontakter,

send meldinger, eller foreta et taleanrop. For
å legge til en ny kontakt på en tom plass på
listen trykker du på blatasten og velger en
kontakt. Hvis du vil sende en melding, velger
du en kontakt i multimediemenyen og
deretter Valg > Send tekstmelding or Send
multimediemeld..

3. Trykk blatasten opp eller ned for å bla opp eller
ned i en fane. Trykk blatasten for å velge
elementer.

Hvis du vil endre rekkefølgen på faner, velger du
Valg > Ordne faner.
Trykk multimedietasten for å gå tilbake til
multimediemenyen fra et åpent program.
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Kart
Med Nokia Kart kan du se din nåværende posisjon
på kartet, se etter byer og land på kartet, søke etter
adresser og ulike interessepunkter, planlegge
reiseruter fra et sted til et annet, lagre stedene som
landemerker og sende dem til kompatible enheter.
Du kan også kjøpe tilleggstjenester, for eksempel
reisehåndbøker og en detaljert navigeringstjeneste
med taleveiledning.

Tips:  Plasseringsinformasjonen blir
automatisk lagt til fildetaljene til et bilde hvis
Inspillingssted er slått på i
kamerainnstillingene. Hvis du vil se hvor
bildet ble tatt på et kart, åpner du Bilder.

Trykk  og velg Kart. Når du bruker Nokia Kart for
første gang, må du kanskje angi et Internett-
tilgangspunkt for nedlasting av kartinformasjon for
din nåværende posisjon. Hvis du senere ønsker å
endre standard tilgangspunkt, velger du Valg >
Verktøy > Innstillinger > Internett >
Standard tilgangspunkt (vises bare når du er
online).
Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad
unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke
kartene du har lastet ned for bruk på denne
enheten, som eneste kilde.

Når du blar i kartet på skjermen, blir det automatisk
lastet ned et nytt kart hvis du blar til et område som
ikke dekkes av kartene som allerede er lastet ned.
Disse kartene er gratis, men nedlastingen kan
innebære at store datamengder overføres via
tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha mer
informasjon om priser for dataoverføringer, ta
kontakt med tjenesteleverandøren.
Hvis du vil forhindre at enheten automatisk laster
ned kart via Internett, for eksempel når du er
utenfor hjemmenettverket, velger du Valg >
Verktøy > Innstillinger > Internett > Koble til
ved oppstart > Nei.
Laste ned kart
Nokia Map Loader er programvare til PC-er som du
kan bruke til å laste ned og installere kart over
forskjellige land gjennom Internett og installere
kartene på enheten eller et kompatibelt minnekort
(hvis et slikt er satt inn). Du kan også bruke
programmet til å laste ned taleveiledningsfiler til
sving-for-sving-navigering. Hvis du vil bruke Nokia
Map Loader, må du først installere programmet på
en kompatibel PC. Du kan laste ned PC-
programvaren fra www.nokia.com/maps. Følg
instruksjonene på skjermen.
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Brukerstøtte
Problemer med enheten?
Hvis du opplever problemer med enheten eller du
er usikker på hvordan enheten skal fungere, går du
til sidene for brukerstøtte på www.nseries.com/
support eller det lokale Nokia-nettstedet
www.nokia.com, hjelpeprogrammet på enheten
eller brukerhåndboken. Hvis dette ikke løser
problemet, forsøker du følgende:
● Tilbakestill enheten: Slå av enheten og ta ut

batteriet. Etter noen sekunder setter du batteriet
inn igjen og slår på enheten.

● Oppdater programvaren i enheten med Nokia
Software Updater. Gå til www.nokia.com/
softwareupdate eller det lokale Nokia-
nettstedet.

● Gjenopprett de opprinnelige
fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i
brukerhåndboken. Dokumentene og filene dine
blir ikke slettet under gjenopprettingen.

Hvis problemet forblir uløst, kontakter du Nokia for
å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Gå til
www.nokia.com/repair. Før du leverer enheten til
reparasjon bør du alltid ta en sikkerhetskopi av
informasjonen i enheten eller lage en oversikt.

På Internett
Gå til www.nseries.com/support eller det lokale
Nokia-nettstedet for å finne de nyeste
veiledningene, mer informasjon, nedlastinger og
tjenester for Nokia-produktet.

Tips: Du har også tilgang til sidene for
brukerstøtte gjennom nettleseren på
enheten.

Hjelp
Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker
enheten. Hvis du vil ha tilgang til denne funksjonen
fra et program, velger du Valg > Hjelp.
Brukerhåndbok
Du finner annen viktig informasjon om enheten i
brukerhåndboken.
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