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Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller
ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen
for at få yderligere oplysninger.

TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT
Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod
anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af
enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST
Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri
til betjening af køretøjet under kørsel. Det første
hensyn under kørsel skal være til
trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSER
Alle trådløse enheder kan være modtagelige for
forstyrrelser, der kan påvirke
funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER
Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly
samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof,
kemikalier eller i sprængningsområder.

KVALIFICERET SERVICE
Dette produkt skal installeres og repareres af
kvalificerede fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER
Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED
Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes
tør.

Om enheden
Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er
godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-
netværk samt UMTS 900-, 1700- og 2100-netværk. Kontakt
din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om
netværk.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til
websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis
få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse
websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken
godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter
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adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler
med hensyn til sikkerhed og indhold.

Advarsel:
Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end
alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når
anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser
eller fare.

Når du bruger 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 visse typer billeder, musik og
andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle
vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse
sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr,
der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er
kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på
enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i
brugervejledningen.

Netværkstjenester
Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for
at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke
tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver
muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før
du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af
data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om
priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din
tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte
funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette
er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle
elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks.
menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Delt hukommelse
Følgende funktioner på denne enhed kan dele hukommelse:
bogmærker, billed-, lyd- og videofiler, noter, skitsefiler og
andre filer, kontakter, e-mail-beskeder og programmer.
Brugen af en eller flere af disse funktioner kan reducere den
ledige hukommelse for de resterende funktioner. Hvis der
vises en meddelelse på enheden om, at hukommelsen er fuld,
skal du slette nogle af de oplysninger, der er gemt i den delte
hukommelse.
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Finde hjælp

Læsning af brugervejledningen
 Du kan få mere hjælp ved at læse hele brugervejledningen.

Læsning af brugervejledningen online
Vælg  > Brugsvejledning.

Læsning af enhedens brugervejledning
1 Vælg  > Filstyring og  > Dokumenter >

Brugervejledninger.
2 Vælg indeksfilen på dit foretrukne sprog.

Brugervejledningen i enheden lagres i enhedens interne
lagerhukommelse. Når du har installeret opdateringer til
systemsoftwaren, er oplysningerne i brugervejledningen
muligvis ikke opdateret.

Tip! Du kan føje en genvej til brugervejledningen til
skrivebordet for at gøre det nemmere at få adgang til
vejledningen senere. Dette gør du ved at åbne
brugervejledningen og vælge  > Føj genvej til
skrivebord i værktøjslinjen.

Support
Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger
produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan enheden skal
fungere, skal du gå ind på www.nokia.com/support eller på

nokia.mobi/support via en mobilenhed. Du kan også vælge
 > Brugsvejledning på enheden.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:

• Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent et minuts tid,
indsæt batteriet igen, og tænd enheden.

• Gendan de oprindelige fabriksindstillinger.
• Opdater enhedens software.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at
få telefonen til service eller reparation. Gå ind på
www.nokia.com/repair. Før du sender enheden til
reparation, bør du altid sikkerhedskopiere dataene på
enheden.

Indstillinger
GPRS-, streaming- og mobilinternetindstillinger vil normalt
være konfigureret automatisk på enheden ud fra din
netværksudbyders oplysninger. Du kan allerede have
installeret indstillinger på enheden fra netværksudbyderen.

Gå til  > Indstillinger for at ændre de generelle
indstillinger på enheden såsom sprog, skrivebord, skærm,
indstillinger for tastaturlås.

Adgangskoder
Hvis du glemmer en af koderne, skal du kontakte
tjenesteudbyderen.
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PIN-kode (Personal Identification Number) — Denne kode
beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4 til
-8 cifre) følger som regel med SIM-kortet. Hvis du tre gange i
træk indtaster forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du
skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.
PUK-kode (Personal Unblocking Key)  — Denne kode (8 cifre)
er påkrævet for at ændre en spærret PIN-kode. Kontakt din
tjenesteudbyder, hvis koden ikke leveres sammen med SIM-
kortet.
Låsekode  — Låsekoden er med til at beskytte din enhed mod
uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du
kan oprette og ændre koden, og du kan indstille enheden til
at anmode om koden. Hold den nye kode hemmelig, og
opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden
sammen med enheden. Hvis du glemmer låsekoden, og
enheden er låst, skal du tage enheden hen til et servicested,
der er godkendt af Nokia. Det koster muligvis et gebyr at få
enheden låst op. Hvis enheden skal låses op, skal softwaren
genindlæses, og data gemt i enheden kan som følge deraf gå
tabt.

Forlængelse af levetiden for batterier
Mange af funktionerne i enheden forøger batteriforbruget og
reducerer batteriets levetid. Hvis du vil spare på
batteriforbruget, skal du være opmærksom på følgende:

• Slå Bluetooth-teknologien fra, når der ikke er behov for
den. Programmer, som bruger Bluetooth-teknologi, bør
lukkes, når de ikke bruges.

• Funktioner, der anvender LAN (WLAN) eller giver
mulighed for, at sådanne funktioner kan køre i
baggrunden, samtidig med at der anvendes andre
funktioner, forøger batteriforbruget. WLAN-forbindelsen
på enheden søger efter tilgængelige netværk så ofte,
som det er angivet i WLAN-indstillingerne og opretter
automatisk forbindelse til netværk, som er brugt
tidligere. Hvis du vil reducere batteriforbruget
yderligere, kan du angive, at enheden ikke søger, eller
ikke søger så tit, efter tilgængelige netværk i
baggrunden.

• Skærmens baggrundsbelysning øger batteriforbruget.
Under skærmindstillingerne kan du justere skærmens
lysstyrke og ændre den tid, der skal gå, inden
baggrundslyset slukkes. Du kan også aktivere
strømbesparelsestilstanden for at indstille enheden til at
bruge mindre strøm, når skærmens baggrundsbelysning
er tændt. Du kan ændre indstillingerne for skærmen ved
at vælge  > Indstillinger og Skærm.

• Hvis der kører programmer i baggrunden, forøger det
batteriforbruget.

Visning af oplysninger om enheden
Vælg  > Indstillinger og Om produktet.

De tilgængelige oplysninger indeholder:

• Enhedsmodel
• Platformnavn og udgivelse
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• Softwareversion
• WLAN MAC-adresse
• Bluetooth-adresse
• IMEI-adresse
• Gældende licenser
• Andre vigtige oplysninger om enheden

Besøg maemo.nokia.com
Du kan finde de seneste værktøjer, baggrundsbilleder og
programmer til at tilpasse enheden og få vist mere om
Maemo på maemo.nokia.com. Du kan få adgang til dette
websted ved at vælge Maemo-genvejen på skrivebordet eller
Maemo-bogmærket i webbrowseren.

Kom godt i gang

Opsætning af enheden
Indsætte SIM-kortet og batteriet
Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages
ud.

Vigtigt:  Tag altid batteriet ud, før du indsætter eller udtager
SIM-kortet. Derved undgår du, at SIM-kortet beskadiges.

1 Anbring enheden, så bagcoveret vender opad, for at
forhindre batterierne i at falde ud.

2 Anbring fingeren i grebet, og løft bagcoveret op. Det er
ikke nødvendigt at trykke på en knap for at frigøre
bagcoveret.

3 Frigør SIM-kortholderen ved at skubbe holderen mod
venstre (1), og løft den højre ende af holderen op (2).
Kontrollér, at det afskårne hjørne på kortet vender opad,
og at kontaktområdet på kortet vender mod enhedens
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stik (3). Luk holderen (4), og skub den mod højre for at
låse den på plads (5).

4 Ret batteriets kontakter ind efter de tilsvarende
kontakter i batterirummet, og indsæt batteriet i pilens
retning.

5 Sæt coveret på igen ved at vende låsegrebet mod den
tilsvarende åbning på enheden og skubbe ned på det,
indtil coveret låser sig fast.

Indsætte hukommelseskortet

Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia
til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte
branchestandarder for hukommelseskort, men nogle
mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed.
Brug af ikke-kompatible kort kan beskadige kortet, enheden
og data, der er gemt på kortet.
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Hukommelseskortet kan uden nogen sikkerhedsfare
indsættes eller fjernes, selvom enheden er tændt. Når du
åbner bagcoveret, har enheden ikke adgang til
hukommelseskortet, hvilket er for at beskytte dataene på
kortet. Når du sætter bagcoveret på igen, er der igen adgang
til hukommelseskortet.

Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort i
enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

1 Anbring enheden, så bagcoveret vender opad, for at
forhindre batterierne i at falde ud.

2 Anbring fingeren i grebet, og løft bagcoveret op. Det er
ikke nødvendigt at trykke på en knap for at frigøre
bagcoveret.

3 Hukommelseskortholderen frigøres ved at skubbe
holderen mod batteriet (1) og løfte enden af holderen op
(2). Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i holderen
(3). Kontrollér, at kontaktområdet på kortet vender mod
enhedens stik. Luk holderen (4), og skub den tilbage for
at låse den på plads (5).

4 Sæt bagcoveret på plads igen. Enheden skal pege nedad,
når coveret sættes på. Kontrollér, at dækslet er lukket
korrekt.
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Opladning af batteriet
Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden
angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

Opladning af batteri med oplader

1 Slut opladeren til en vægkontakt.
2 Forbind opladeren til enhedens mikro-USB-stik.
3 Når enheden angiver, at den er fuldt opladet, frakobles

opladeren fra enheden og derefter fra vægkontakten.

Meddelelseslyset blinker, når enheden oplades.
Meddelelseslyset forbliver tændt, når batteriet er fuldt
opladet.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt stykke
tid, og du kan bruge enheden, mens den bliver opladet. Hvis
batteriet er helt afladet, kan det vare flere minutter, før
meddelelseslyset begynder at blinke, eller før der kan
foretages opkald.

Opladning af batteri via USB-kablet
Enheden kan oplades via en kompatibel USB-enhed, for
eksempel en computer, når der ikke er en stikkontakt
tilgængelig. Du kan også overføre data, mens du oplader
enheden.

1 Tilslut et kompatibelt USB-datakabel mellem en
kompatibel USB-enhed og din enhed.
Det kan tage et stykke tid, før opladningen begynder,
afhængigt af hvilken type enhed der bruges til
opladningen.

2 Hvis enheden er slået til, vises USB-
tilstandsmulighederne. Vælg Masselagringstilstand
eller PC Suite-tilstand for at sikre, at enheden modtager
tilstrækkeligt med strøm gennem USB-opladning.

Meddelelseslyset blinker, når enheden oplades.
Meddelelseslyset forbliver tændt, når batteriet er fuldt
opladet.

Hvis batteriet er fuldstændig afladet, skal du give det noget
tid til at lade op, før du bruger enheden.

Hvis enheden er tændt, og hvis du har mange programmer
kørende, kan enheden bruge mere strøm, end den modtager
gennem USB-opladning. Luk nogle af programmerne og
dataforbindelserne, eller brug den oplader, der fulgte med
enheden.
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Taster og dele
Taster og dele (forside)

1 Tænd/sluk-tast
2 Lyssensor
3 Sekundær kameralinse
4 Nærhedsføler
5 Ørestykke
6 Meddelelseslys
7 Berøringsskærm
8 Fysisk tastatur

Fjern beskyttelsesplastikken fra enhedens skærm for at sikre,
at berøringsskærmen fungerer korrekt.

Området til venstre for berøringsskærmen må ikke dækkes
med f.eks. beskyttelsesplastik eller tape.

Taster og dele (bagside)

1 Objektivdæksel
2 Kamerablitz
3 Kameralinse
4 Støtteben
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Taster og dele (øverst)

1 Zoom-/lydstyrketast
2 Tænd/sluk-tast
3 Udløsertast
4 Infrarød port

Ingen af de forudinstallerede programmer på enheden
bruger den infrarøde port, men den giver mulighed for
udvikling af tredjepartsprogrammer, der kræver en
infrarød port. Den infrarøde port er ikke IrDA-kompatibel.

Taster og dele (sider)

1 Stereohøjttaler
2 Mikro-USB-stik

3 Hul til håndledsrem
4 Stereohøjttaler
5 Låsekontakt
6 Nokia-av-stik (3,5 mm)
7 Mikrofon
8 Pennen

Første start af enheden
Sådan tænder du enheden
1 Tryk på tænd/sluk-tasten.

2 Hvis enheden beder om en PIN-kode eller en låsekode,
skal du indtaste den og vælge OK. Den forudindstillede
låsekode er 12345. Hvis du glemmer koden, og enheden
er låst, skal enheden sendes til service. Der kan blive
pålagt yderligere gebyrer, og alle dine personlige data
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kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-sted eller din
forhandler for at få yderligere oplysninger.

Deaktivering af enheden
Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg Sluk!.

Tip! Du kan også slukke enheden ved at trykke på tænd/sluk-
tasten og holde den nede.

Opstartsguide
1 Tænd enheden. En kortvarig velkomstbesked vises, og

opstartsguiden åbnes.
2 Indstillingerne for sprog, område, klokkeslæt og dato

vises. Angiv følgende:

Sprog  — Før fingeren op eller ned for at rulle igennem
listen, og vælg sprog.
Område  — Før fingeren op eller ned for at rulle igennem
listen, og vælg området.
Klokkeslæt  — Angiv tidsformat ved at flytte skyderen
til 24 timer eller 12 timer og flytte urets visere til det
korrekte klokkeslæt med fingeren. Hvis du bruger 12-
timers tidsformat, skal du flytte skyderen til AM eller
PM.
Dato  — Indstil den aktuelle dato. Før fingeren op eller
ned i kolonnerne for dag, måned og år for at gøre dette.

3 Vælg Gem for at acceptere og gemme indstillingerne.

Støtteben
Støttebenet sidder bag på enheden, og når det anbringes på
en flad overflade, kan det bruges, når du f.eks. kigger på
videoklip.

Åbn støttebenet

Pennen
Nogle aktiviteter som f.eks. skitsering kan være nemmere at
udføre med pen end med din finger.

Vigtigt:  Brug kun en pen, der er godkendt af Nokia til brug
med denne enhed. Hvis du bruger en anden pen, kan
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eventuelle garantier, der gælder for enheden, bortfalde, og
du kan beskadige berøringsskærmen. Undgå at ridse
berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller
blyant eller andre skarpe genstande til at skrive på
berøringsskærmen.

Brug af tilbehør
Headset
Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible
hovedtelefoner til enheden. Nokia-headsets med
musikknapper kan også bruges, men enheden understøtter
ikke musikknapperne.

Advarsel:
Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde
udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for
din sikkerhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette
kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen
spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket
forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der
ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Håndledsrem
1 Tag bagcoveret af.
2 Fastgør en rem i klemmen, og luk bagcoveret.
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Introduktion

Nøglefunktioner
Med din nye Nokia N900 kan du holde styr på dine
telefonopkald og e-mail-beskeder, surfe på internettet og
øjeblikkeligt skifte mellem åbne programmer og
igangværende samtaler. Nogle af nøglefunktionerne er
fremhævet her:

Vis internetsider, hvor browseren er i fuld skærm.

Brug multimedieafspillerprogrammet til at lytte
din musik, vise videoer eller stille ind på dine
foretrukne internetradiostationer.

Brug kalenderprogrammet til at holde dig ajour
og planlægge dine møder.

Administrer detaljerne om dine venner med
programmet Kontakter.

Brug programmet Telefon til at foretage et tale-,
internet- eller internetvideoopkald til en ven.

Brug programmet Kort til at finde steder af
interesse.

Brug programmet Kamera til at tage billeder og
optage videoklip, og overfør dem derefter direkte
til internettet, hvor du kan dele dem med venner
eller onlinefællesskabet.

Læs og svar på dine e-mails, mens du er på farten.

Brug programmet Samtaler til at udveksle SMS'er
eller chatte med dine chatkontakter.

Brug programmet Programstying til at
kontrollere de tilgængelige opdateringer til
programmer og overføre dem til enheden.

Find populære programmer, temaer og baggrund
i Ovi Store.

Om Maemo-software
Denne enheder bruger Maemo 5-software på Linux.
Softwaren er beregnet til computerlignende ydelser, hvilket
gør den i stand til at køre flere programmer ad gangen og
levere en lang række aktiviteter lige fra brug af webbrowser
til videooptagelse. Enheden understøtter Maemo Update,
som gør det muligt at opdatere operativsystemet og
programmer via et WLAN-netværk eller en
pakkedataforbindelse.
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Med Maemo-software kan du udvikle dine egne programmer
til enheden. Til dette formål kan du bruge Maemo Software
Development Kit (Maemo SDK). Se maemo.nokia.com for at få
yderligere oplysninger om, hvad Maemo-software er, og
hvordan du udvikler programmer.

Om enheden
Antenneplaceringer
Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner.
Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen
sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have
indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges
muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte
batteriets levetid.

Enhedens antenne

Bluetooth- og WLAN-antenne

GPS-antenne

Lydstyrke

Justering af lydstyrken
Brug lydstyrketaster.

Tip! Du kan få vist den aktuelle indstilling af lyden samt
justere lyden i statusmenuen. Tryk på statusområdet for at
åbne menuen. Brug skyderen  til at justere
lydstyrken.

Deaktivering af lyden
Træk skyderen i statusmenuen helt hen til venstre.

Justering af lydstyrke af opkald og meddelelsessignaler
Vælg  > Indstillinger og Profiler.
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Meddelelseslys
Meddelelseslyset kan angive statussen på din enhed. Det kan
f.eks. give oplysninger om statussen for batteriopladning og
angive, om du har et ubesvaret opkald eller f.eks. har
modtaget e-mail eller en SMS-besked.

Du kan aktivere eller deaktivere meddelelseslyset for hver
meddelelsestype ved at ændre indstillingerne for
meddelelseslys.

Meddelelseslysets farver angiver følgende:

Meddelelseslys udløst af program (modtaget SMS-
besked, chatbesked eller e-mail)
Det sekundære kamera er aktiveret (videoopkald via
internettet)
Batteriopladning
Batteriet er fuldt opladet

Om skrivebordet
Skrivebordet vises, når du tænder for enheden. Det giver
hurtig adgang til forskellige funktioner på enheden. Du kan
højst have fire skriveborde. Skrivebordene kan tilpasses til at
have forskellige widgets, bogmærker, baggrundsbilleder og
genveje til programmer og kontakter.

Skrivebordet indeholder følgende:

1 Menuen Programmer
2 Statusområde
3 Din netværksudbyder (hvis der er indsat et SIM-kort)
4 Widgets
5 Genveje
6 Bogmærker i browseren

Skift mellem skriveborde
Glid til venstre eller højre.
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Søgning efter kontakter
Begynd at indtaste et navn på det fysiske tastatur.

Åbn det virtuelle tastatur for at foretage et opkald
Start med at indtaste et telefonnummer på skrivebordet ved
hjælp af det fysiske tastatur. Du angiver det første nummer
ved at trykke på  og derefter indtaste det ønskede nummer.
Når du har angivet det første nummer, kan du angive flere
ved hjælp af enten det fysiske eller virtuelle tastatur.

Menuen Programmer
Programmenuen viser de tilgængelige programmer. Vælg

.

Åbning af et program
Vælg programmet.

Lukning af et program
Vælg . Alle ikke-gemte ændringer og valg annulleres.

Tip! Hvis du vil ændre rækkefølgen af programikonerne, skal
du markere og holde et ikon og følge vejledningen.

Statusområde og statusmenu
Statusområde

Statusområdet angiver den aktuelle status på elementer,
som er relevante for enheden. Det aktuelle klokkeslæt,
batteritilstand og signalstyrke vises. Statusområdet angiver
også statussen på internetforbindelsen, tilgængelige
opdateringer eller den aktive profil.

Statusområdeindikatorer
Generelle indikatorer

Du har en aktiv alarm.

Tilstanden af enhedens batteri og eventuel
status for opladning.
Enheden er forbundet til en kompatibel
USB-enhed med henblik på opladning, men
enheden modtager ikke nok strøm.
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Den aktuelle signalstyrke.

Softwareopdateringer eller yderligere
tilgængelige programmer.
Profilen Lydløs er aktiv.

Forbindelsesindikatorer

, , 
eller .

Det aktuelle netværk.

Synkronisering er i gang.

Synkroniseringen er mislykkedes.

En USB-forbindelse er aktiv.

En pakkedataforbindelse er aktiv
(netværkstjeneste).
En trådløs LAN-forbindelse er aktiv.

En trådløs ad hoc LAN-forbindelse er aktiv.

Bluetooth er aktiv.

En Bluetooth-forbindelse med en eller flere
Bluetooth-enheder er aktiv.
SIM-kort ikke tilgængeligt (kort ikke isat
eller PIN-kode ikke angivet).

Offlinetilstanden er aktiv.

GPS-indikatorer

GPS-funktionen er aktiv.

GPS-funktionen er inaktiv.

Indikatorer for deling af indhold

Deling er i gang.

Deling afventer og kræver
opmærksomhed.
Deling er blokeret.

Opkaldsindikator

Et telefonopkald er aktivt.

Indikator for tilgængelighedsstatus

Online

Optaget

Hvis tilgængelighedsstatussen er offline, vises ingen
indikator i statusområdet.
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Lydindikatorer

Din enhed er forbundet til kablede
hovedtelefoner eller Bluetooth-
hovedtelefoner.
Enheden er forbundet til et kablet headset
eller et Bluetooth-headset.
FM-senderen er aktiveret.

Hvis et tredjepartsprogram føjer et ikon til statusområdet,
placeres det efter standardikonerne.

Åbning af statusmenuen
Tryk på statusområdet.

Statusmenuen vises f.eks. den resterende levetid for
batteriet, lydstyrken for enheden og statussen på Bluetooth-
forbindelsen. Vælg det relevante element i statusmenuen for
at ændre den viste status.

Instrumentbræt
De programmer, der aktuelt kører, kan ses på
instrumentbrættet. Instrumentbrættet viser også de
meddelelser, som du har modtaget, men ikke har åbnet
endnu, f.eks. SMS-beskeder og e-mail-beskeder samt
ubesvarede opkald.

Åbning af instrumentbrættet
Når du åbner et program, skifter -ikonet til
instrumentbrættets -ikon. Vælg  for at åbne
instrumentbrættet. Programmet forbliver åbent, og du kan
vende tilbage til det ved at vælge det.

Tip!  Du kan nu åbne et andet program ved at vælge .
Det tidligere åbne program kører stadig i baggrunden.
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Skift mellem programmer
Når flere forskellige programmer er åbne, skal du vælge 
og det program, du vil skifte til.

Svar på en meddelelse
1 Når du f.eks. modtager en ny e-mail, en chatbesked eller

en SMS-besked, vises der kortvarigt en meddelelse. Du
kan få vist meddelelsen ved at vælge den. Hvis du ikke
vælger meddelelsen, mens den vises, forbliver
meddelelsen på instrumentbrættet. Som en angivelse af
dette, blinker ikonet  og forbliver tændt.

2 Hvis du vil vise meddelelsen på instrumentbrættet, skal
du vælge .

Om berøringsskærmen
Handlinger på berøringsskærmen

Tryk på
Hvis du vil åbne et program eller et andet element på
berøringsskærmen, skal du trykke på det en enkelt gang med
fingeren.

Vælge
I denne brugerdokumentation bliver åbning af programmer
eller elementer ved at trykke på dem én gang kaldt 'valg'. Hvis
du har brug for at vælge flere elementer efter hinanden, vil
den skærmtekst, der skal være vælges, være adskilt med pile,
f.eks.  > Telefon.

Valg og nedholdelse
I mange programmer kan du åbne en kontekstafhængig pop
op-menu ved at vælge og holde nede. Dette gør du ved at
placere fingeren på elementet, indtil pop op-menuen åbnes.

Trække
Funktionen til at trække kan for eksempel bruges til at rulle
op eller ned i en liste. Hvis du vil trække et element, skal du
placere fingeren på elementet på skærmen og trække
elementet hen over skærmbilledet.

Skubbe
Du kan f.eks. glide fingeren over skærmen for at skifte mellem
billederne i programmet Billeder. Hvis du vil skubbe et
element, skal du lade fingere glide hurtigt til venstre eller
højre på skærmen.
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Eksempel: Når du får vist et billede, kan du få vist det næste
eller forrige billede ved at skubbe billedet til henholdsvis
venstre eller højre.

Lys i berøringsskærmen

Aktivering af berøringsskærmens baggrundslys
Lyset i berøringsskærmen bliver slukket, når der i en periode
ikke har været nogen aktivitet på skærmen. Du kan tænde
lyset igen ved at trykke på skærmen. Hvis skærmen og
tasterne er låst, skal du bruge låsekontakten for at låse dem
op.

Handlinger på berøringsskærmen i programmer

Åbn menuen Programmer
Tryk på titellinjen i det åbne program.

Lukning af en dialogboks
Klik uden for dialogboksen. Alle ændringer og valg er
annulleret.

Tekstindtastning
Brug af det fysiske tastatur
Skub berøringsskærmen op for at bruge det fysiske tastatur.
Når du bruger det fysiske tastatur, deaktiveres det virtuelle
tastatur.
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Ud over bogstavtasterne har det fysiske tastatur følgende
taster:

1 Sym-/Ctrl-tast
2 -tast
3 Skift-tast

4 Mellemrumstast
5 Enter-tast
6 Tilbagetast

Indtastning af tekst
Tryk på tasterne på tastaturet.

Skift mellem store og små bogstaver
Tryk på skift-tasten. Hvis du kun vil indtaste store eller små
bogstaver, skal du trykke to gange på Skift-tasten. Tryk på
skift-tasten igen for at vende tilbage til den normale tilstand.

Angivelse af et tal, ekstra tegn eller almindeligt symbol
Tryk på og hold  nede, og tryk derefter på den tast, der har
tegnet påtrykt på toppen. Hvis du kun vil indtaste de tegn,
der er påtrykt på toppen af tasterne, skal du trykke to gange
på  for at låse tilstanden. Hvis du vil gå tilbage til normal
tilstand, skal du trykke på  igen.

Angivelse af et tegn, som ikke er fundet på tastaturet
Tryk på og hold  nede, og tryk på Sym-tasten.

Brug af funktionen til fuldførelse af ord
Du kan også bruge funktionen til fuldførelse af ord.
Ordforslaget vises i området til tekstindtastning. Tryk på den
højre piletast for at vælge et ordforslag.
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Tilføjelse af accenttegn til tegn
1 Hvis du f.eks. vil indtaste â, skal du trykke på og holde

 nede og derefter trykke på Sym-tasten.
2 Tryk på accenttegnet (^) på berøringsskærmen.
3 Tryk på det bogstav, hvortil accenttegnet skal tilføjes.

Hvis du kun vil tilføje accenttegnet, skal du trykke to
gange på accenttegnet.

Brug af det virtuelle tastatur
Hvis du vil bruge det virtuelle tastatur, skal du sikre dig, at
det fysiske tastatur er lukket. Derefter skal du vælge et felt til
tekstindtastning som f.eks. adressefeltet i
internetbrowseren. Det virtuelle tastatur skal aktiveres, før
det kan bruges.

Aktivering af det virtuelle tastatur
Vælg  > Indstillinger og Tekstindtastning.
Vælg afkrydsningsfeltet Brug virtuelt tastatur.

Skift mellem store og små bogstaver
Vælg .

Tilføjelse af et accenttegn til et bogstav
Vælg , derefter  og til sidst accenttegnet (f.eks. ^) på
listen. Vælg derefter  og det bogstav, hvortil accenttegnet
skal tilføjes. Hvis du kun vil angive accenttegnet, skal du
trykke på det to gange.

Klipning, kopiering eller indsættelse af tekst
Træk fingeren på den tekst, der skal vælges, og vælg derefter

 og den ønskede indstilling.

Indsættelse af et linjeskift
Vælg .

Sletning af et tegn
Vælg .

Ændring af indtastningssprog
Vælg  og sproget. Sprogene skal være defineret i
indstillingerne for tekstinput.

Lukning af det virtuelle tastatur
Tryk uden for det virtuelle tastatur.

Ændring af indtastningsmetode
Skub berøringsskærmen op eller ned for at skifte mellem det
virtuelle tastatur og det fysiske tastatur.

Skift af layout for virtuelt tastatur
Det virtuelle tastatur kan levere tegnsæt til to forskellige
inputsprog samtidigt, f.eks. det russiske og latinske tegnsæt.
Hvis du vil definere inputsprog, skal du ændre indstillingerne
for tekstinput.
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Ændring af indtastningssprog
Tryk på og holde Ctrl-tasten nede, og tryk på
mellemrumstasten.

Tekstinputindstillinger 
Vælg  > Indstillinger og Tekstindtastning.

Vælg en af følgende indstillinger:

Hardwaretastaturlayout  — Angiv, hvilket tegnsæt der
bruges i det fysiske tastatur. Ændring af denne indstilling kan
medføre, at fysiske taster ikke svarer til layoutet for
hardwaretastaturet.
Brug virtuelt tastatur  — Aktivér det virtuelle tastatur.
Intelligent ordbog  — Aktivér funktionen til fuldførelse af
ord.
Automatisk stort bogstav  — Aktivér, at det første bogstav
i en sætning automatisk skrives med stort bogstav, når tekst
indtastes.
Indsæt mellemrum efter ord  — Indsæt et mellemrum efter
hver accepteret fuldførelse af ord.
1. sprog  — Vælg det primære sprog. Vælg Ordbog, og vælg
ordbogssproget for at vælge en ordbog, som skal bruges til
det primære sprog.
2. sprog  — Vælg det sekundære sprog. Vælg Ordbog, og
vælg ordbogssproget for at vælge en ordbog, som skal bruges
til det sekundære sprog. Når du skifter til det sekundære

sprog, ændres den aktuelle ordbog til funktionen til
fuldførelse af ord også.
Brug to ordbøger  — Brug begge ordbøger på samme tid.

Fuldførelse af ord og ordbøger
Hvis funktionen til fuldførelse af ord er aktiveret, foreslår
enheden passende endelser på de ord, du er i gang med at
skrive. Funktionen til fuldførelse af ord er baseret på en
indbygget ordbog. Når du indtaster tegn, søger enheden i
sine ordbøger efter ord, der starter med disse tegn.

Du kan vælge at bruge flere ordbøger, så enheden kan søge
i ordbogen til det sekundære sprog, hvis det ikke kan finde
et passende ord i ordbogen til det primære sprog.

Ordbogen kan automatisk lære nye ord fra den tekst, som du
har indtastet. Tekst, som indtastes i felter til adgangskoder,
gemmes ikke i ordbogen.

Aktivering af funktionen til fuldførelse af ord og brug af
flere ordbøger
Vælg  > Indstillinger og Tekstindtastning.

Accept af foreslået ord
Vælg det foreslåede ord. Når du bruger det fysiske tastatur,
skal du trykke på den højre piletast.
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Afvisning af foreslået ord
Fortsæt med at skrive ordet. Når du indtaster et nyt tegn,
opdaterer enheden sine forslag, så de passer til de tegn, du
har indtastet.

Beskyttelse af enheden
Låsning af enheden
Hvis du vil undgå uautoriseret brug af enheden, skal du
ændre låsekoden og indstille enheden til at låse automatisk
efter en bestemt periode.

Tryk kort på tænd/sluk-tasten, og vælg Lås enhed.

Oplåsning af enheden

Indtast låsekoden, og vælg OK.

Angivelse af varigheden på tidsperiode

Vælg  > Indstillinger og Enhedslås > Autolås, og vælg
længden på perioden.

Ændring af låsekoden
1 Vælg  > Indstillinger og Enhedslås > Skift

låsekode.
2 Indtast den nuværende kode én gang, og indtast derefter

den nye kode to gange. Standardlåsekoden er 12345.

Enhedens låsekode ændres ikke, selvom du på et tidspunkt
trykker uden for dialogboksen.

Hold den nye låsekode hemmelig, og opbevar den på et
sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med
enheden.

Hvis du glemmer låsekoden, og enheden er låst, skal du tage
enheden hen til et servicested, der er godkendt af Nokia. Det
koster muligvis et gebyr at få enheden låst op. Hvis enheden
skal låses op, skal softwaren genindlæses, og data gemt i
enheden kan som følge deraf gå tabt.

Låsning af berøringsskærmen og tasterne
Når berøringsskærmen og tasterne låses, forhindres
utilsigtede tastaturtryk.

Du kan låse eller oplåse berøringsskærmen og tasterne op
ved at skubbe låsekontakten.

Et nærmere kig på Ovi
Adgang til Ovi

 Ovi-tjenesterne leveres af Nokia. Med Ovi kan du oprette
en e-mail-konto, dele dine billeder og videoklip med venner
og familie, planlægge rejser og se steder på ruten på et kort,
hente spil, programmer, videoklip og ringetoner til din enhed
og købe musik. De tilgængelige tjenester kan variere fra
område til område, og det er ikke alle sprog, der
understøttes.
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Du kan få adgang til Ovi-tjenesterne ved at gå til
www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger
tjenesterne, på supportsiderne til de enkelte tjenester.

Om Ovi Butik
 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer,

videoklip, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din
enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale
for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De
tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du
befinder dig i og den netværkstjenesteudbyder, du anvender.
I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med
din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du
befinder dig.

Tilpasse enheden

Redigering og tilpasning af skrivebordet

Åbning af skrivebordsmenuen
Tryk på skrivebordet, og vælg  > Desktop-menu.

Tilpasning af skrivebordet
Vælg en af følgende indstillinger:
Tilføj genvej  — Tilføj en programgenvej til skrivebordet.
Tilføj kontakt  — Tilføj en kontakt til skrivebordet.
Tilføj bogmærke  — Tilføj et internetbogmærke til
skrivebordet.
Tilføj widget  — Tilføj en widget såsom Dagsorden eller
Placering til skrivebordet.
Skift baggrund  — Skift baggrundsbilledet. Der er
forudinstallerede baggrundsbilleder på enheden, men du
kan bruge et hvilket som helst billede, der er lagret på
enheden, på et isat hukommelseskort eller på en forbundet
eller delt enhed.
Håndter visninger  — Angiv, hvilke skriveborde der er i brug.
Temaer  — Vælg et tema til skrivebordet.

Ændring af placeringen af elementer på skrivebordet
Træk i widgets, bogmærker, kontakter eller genveje.
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Flytning af et element fra et skrivebord til et andet
Træk elementet til venstre eller højre, indtil du når frem til
det ønskede skrivebord.

Sådan fjernes elementer fra skrivebordet
Vælg  på widget, bogmærke eller genvej.

Profilindstillinger 
Vælg  > Indstillinger og Profiler.

Indstilling af enheden, så den vibrerer i profilerne Lydløs
og Normal
Vælg Vibration.

Valg af ringetone og signal ved beskeder
Vælg Ringetone, Besked ved SMS, IM-tone eller Besked
ved e-mail og den ønskede tone.

Tilføjelse af ny ringetone eller nyt signal ved beskeder
Vælg typen af tone, Tilføj, den ønskede tone og OK.

Valg af lydstyrken på toner
Vælg Systemlyde, Tastelyde eller Berøringsskærmlyde og
den ønskede lydstyrke.

Justering af lydstyrken på toner
Træk skyderen mod højre eller venstre.

Skift af baggrundsbilledet
Du kan vælge et andet baggrundsbillede til hvert skrivebord
på enheden.

1 Glid til venstre eller højre for at vælge det ønskede
skrivebord.

2 Tryk på skrivebordet, og vælg  > Desktop-menu >
Skift baggrund.

3 Vælg Tilføj.
4 Find billedet, og vælg OK.

Baggrundsbilledet af det aktuelle skrivebord er ændret.
Gå til det ønskede skrivebord for at ændre
baggrundsbilledet for et andet skrivebord.

Skift af sprog på enheden
1 Vælg  > Indstillinger og Sprog og område.
2 Vælg Enhedens sprog og det ønskede sprog.
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3 Genstart enheden.

Skift af temaer
Et tema er et sæt matchende baggrundsbilleder, et for hvert
skrivebord.

1 Vælg  > Indstillinger og Temaer.
2 Vælg et tema på listen.

Tilslutning af enheden

Om forbindelse
Enheden giver flere forskellige muligheder for at oprette
forbindelse til internettet eller til en anden kompatibel
enhed, pc eller Mac. De tilgængelige forbindelsesmetoder er
trådløs LAN- (WLAN-)forbindelse og en
pakkedataforbindelse. Hvis du bruger en WLAN-forbindelse,
kan du oprette forbindelse til internettet, uden at der er isat
et SIM-kort.

Du kan aktivere automatisk skift mellem WLAN- og
pakkedataforbindelser, så enheden konstant er online. Du
kan også indstille enheden til at spørge, hvilken forbindelse
der skal bruges. Når du opretter forbindelse til internettet for
første gang ved hjælp af en pakkedataforbindelse, bliver du
bedt om at vælge, om du vil tillade automatiske skift uden
yderligere bekræftelse.

Du kan også oprette forbindelse til en pc eller en anden
kompatibel enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi
eller ved hjælp af et USB-datakabel.

Netværksindstillinger
Enheden kan skifte mellem GSM- og 3G-netværk automatisk.

I statusområdet angives det aktuelle netværk med følgende
ikoner:

GSM
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EDGE
3G
HSPA

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Netværk for at
ændre netværksindstillingerne.

Valg af netværk for tjenesteudbyder
Enheden vælger som standard netværket automatisk. Vælg
Manuel og et netværk for at vælge netværk manuelt.

Valg af netværkstilstand
Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger
Dobbelt, anvender enheden automatisk GSM- eller 3G-
netværket automatisk i overensstemmelse med
tilgængelighed af netværk, parametre og roamingaftalerne
mellem netværksudbyderne. Kontakt din netværksudbyder
for at få yderligere oplysninger.
Du kan ikke ændre netværkstilstanden, hvis en
pakkedataforbindelse er aktiv. Afbryd
pakkedataforbindelsen, eller skift til en trådløs LAN-
forbindelse (WLAN), før du ændrer netværkstilstanden.

Roaming er baseret på specifikke roamingaftaler mellem din
netværksudbyder og andre netværksudbydere, og det giver
dig mulighed for at bruge netværkstjenester uden for
hjemmenetværket, hvis du f.eks. er i udlandet.

Definition af indstillinger for dataroaming
Spørg altid er valgt som standard. Der forsøges kun at
oprette forbindelse, hvis en bekræftelse er accepteret. Hvis
du vælger Tillad altid, håndteres alle pakkedataforbindelse
i udlandet på samme måde som i hjemmenetværket.
Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger
og roamingpriser.

Visning af oplysninger om overførte data
Vælg Datatæller til hjemmenetværk. Vælg Ryd for at rydde
alle oplysninger og nulstille tælleren.

Brug af WLAN-forbindelse
Du kan bruge en trådløs LAN- (WLAN-)dataforbindelse til at
oprette forbindelse til internettet. Kun én forbindelse til én
trådløs LAN kan være aktiveret ad gangen, men flere
forskellige programmer kan bruge det samme
internetadgangspunkt.

Om WLAN
Hvis du vil bruge en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal den
være tilgængelig på stedet, og enheden skal være forbundet
til WLAN'et. Nogle WLAN'er er beskyttede, og du skal bruge
en adgangsnøgle fra tjenesteudbyderen til at oprette
forbindelse til dem.

Bemærk:  I Frankrig er det kun tilladt at bruge WLAN
indendørs.
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Funktioner, som bruger WLAN, eller har mulighed for at køre
i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, forøger
batteriforbruget, og batteriets driftstid reduceres.

Enheden understøtter følgende WLAN-funktioner:

• IEEE 802.11b/g standard
• Drift ved 2,4 GHz
• WEP (Wired equivalent privacy) med nøgler på op til 128

bit og godkendelsesmetoden Wi-Fi-beskyttet adgang
(WPA2-Enterprise). Disse funktioner kan kun bruges, hvis
netværket understøtter dem.

Vigtigt:  Aktivér altid en af de tilgængelige
krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse
LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes
risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

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

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags
kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med
hinanden via en WLAN-adgangspunktsenhed, eller også er de
trådløse enheder forbundet med et kabelbaseret LAN-
netværk via en WLAN-adgangspunktsenhed.

I driftstilstanden Ad hoc kan enhederne indbyrdes sende og
modtage data direkte.

Oprettelse af WLAN-forbindelse
1 Vælg  > Indstillinger og Internetforbindelser >

Forbindelser > Ny > Næste.
2 Indtast et beskrivende navn til forbindelsen, og vælg

Næste.
3 Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil søge efter

tilgængelige WLAN-netværk. Vælg Ja, og vælg WLAN fra
dialogboksen Vælg forbindelse. Hvis et WLAN er skjult,
vises det som skjult i dialogboksen. Du kan vælge et skjult
WLAN lige som andre WLAN-forbindelser, hvis du kender
netværksnavnet (SSID), og indtaster det manuelt.
Vælg Nej for at indtaste værdierne manuelt, og angiv
følgende:

Netværksnavn (SSID)  — Indtast navnet på WLAN-
netværket. Hvis du opretter et ad hoc-netværk, skal du
sikre, at navnet på netværket er unikt. Når du opretter
forbindelse til internettet via WLAN, er forbindelsen
baseret på disse oplysninger. Hvis feltet er nedtonet og
ikke kan redigeres, vil det scannede SSID indeholde tegn,
der ikke findes i standardtegnsættet UTF-8.
Netværket er skjult  — Vælg, om navnet på WLAN-
netværket er skjult, dvs. at netværket er konfigureret til
ikke at sende sit navn (SSID). Hvis du vælger denne
valgmulighed, søger din enhed aktivt efter skjulte
WLAN'er, når du forsøger at oprette en
internetforbindelse.
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Netværkstilstand  — Vælg Ad hoc eller Infrastruktur.
Infrastrukturtilstanden bruges sammen med
internetforbindelserne.
Sikkerhedsmetode  — Vælg den samme
sikkerhedsmetode, som bruges af WLAN-
adgangspunktet.

Hvis du har dit eget WLAN-adgangspunkt, skal du altid
aktivere en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at
øge sikkerheden for det trådløse netværk. Hvis du bruger
kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang
til dine data.

Tilgængelige WLAN-netværk
Efter WLAN-søgningen vises alle tilgængelige WLAN-netværk
med følgende oplysninger:

• Forbindelsestype angivet med  (generel) eller  (ad
hoc)

• Navn
• Hvis WLAN-netværket allerede er gemt på enheden, vises

.
• WLAN-signalstyrken angivet med 
• Den anvendte krypteringsmetode angivet med  (WPA),

 (WEP) eller  (ingen)

Sikkerhedsindstillinger
Vælg  > Indstillinger og Internetforbindelser >
Forbindelser.

Angiv krypteringsnøglerne i dialogboksene til opsætning af
forbindelsen, afhængigt af hvilken WLAN-forbindelse det
drejer sig om. Hvis det er muligt, anbefales det at bruge WPA-
metoden for øget sikkerhed.

WEP-godkendelse
Indtast WEP-nøglen (wireless equivalent privacy). Du kan
angive flere WEP-nøgler, og du kan også vælge
standardnøglen, hvis dette kræves af WLAN-netværket.

WPA-godkendelse
Indtast forhåndsdelt WPA-nøgle (Wi-Fi protected access).
Nøglen skal være på 8 til 63 tegn. Det er kun tilladt at angive
ASCII-tegn.

WPA med EAP-type
Hvis du vil definere EAP-typen (extensible authentication
protocol), skal du vælge en af følgende indstillinger:
TLS-godkendelse (transport layer security)  — Vælg det
klientcertifikat, der bruges til godkendelse.
PEAP-godkendelse (protected extensible authentication
protocol) eller TTLS (tunnelled transport layer
security) — Vælg en godkendelsesmetode, som bruges i PEAP
eller TTLS, og et valgfrit klientcertifikat.
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I tilfælde af MSCHAPv2 skal du angive et brugernavn og en
adgangskode. Vælg afkrydsningsfeltet Spørg om
adgangskode ved hvert login, hvis der altid skal spørges
efter adgangskode, når der oprettes forbindelse. I tilfælde af
GTC, skal du indtaste brugernavnet. Du bliver bedt om svar
ved oprettelse af forbindelse. Klientcertifikater er valgfrie.
Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger.

Angivelse af avancerede indstillinger
Vælg  > Indstillinger og Internetforbindelser >
Forbindelser. Vælg forbindelsen, og vælg Rediger. Vælg
Avanceret i den sidste dialogboks.

WLAN-proxyindstillinger
Aktivering af proxyservere
1 Vælg Brug proxy.
2 Indtast IP-adressen på proxyserveren eller værtsnavnet.

Formatet på domænenavnet kan være
proxy.company.com.

3 Indtast proxyserverens nummer.

Omgåelse af proxyservere
Hvis du har domæner, hvor der ikke skal bruges proxyservere,
skal du vælgeBrug ikke proxyserver til og indtaste
domænenavnet, for hvilken proxyserveren ikke er
nødvendig.

Aktivering af automatiske proxyservere
Du kan hente IP-adresser automatisk fra internetudbyderen
ved at markere afkrydsningsfeltetAutomatisk
konfiguration og indtaste internetadressen på serveren i
feltet Webadresse.

Indstillinger for IP-adresse
Åbn fanen IP-adresser.

IP-adresse
1 Vælg Hent IP-adresse automatisk for automatisk at

hente IP-adressen på enheden fra serveren.
2 Hvis du vil indtaste værdierne manuelt, skal du kontakte

din internetudbyder for at få de korrekte værdier og
yderligere oplysninger.

DNS-adresse
DNS (domain name service) er en internettjeneste, der
oversætter domænenavne, f.eks. www.nokia.com, til IP-
adresser, f.eks. 192.100.124.195.

1 Vælg Hent DNS automatisk for automatisk at hente en
DNS-adresse fra serveren.

2 Hvis du vil indtaste værdierne manuelt, skal du indtaste
IP-adresserne på den primære og sekundære DNS-server,
hvis dette kræves af internetudbyderen.
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Andre WLAN-indstillinger
Åbn fanen Andet, og angiv en af følgende indstillinger:

WLAN-transmissionsstyrke  — Vælg, hvor meget strøm
enheden skal udsende under en WLAN-forbindelse.
Standardværdien er 100 mW.
Strømbesparelse  — Vælg WLAN-forbindelsernes
strømbesparende niveau.
Ad hoc-kanal  — Vælg en kanal til ad hoc-WLAN-forbindelser.

Vælg Kun WPA2-tilstand for kun at understøtte
godkendelse i overensstemmelse med WPA2-protokollen i
WLAN-forbindelser.

Der er forskellige valgmuligheder afhængigt af den valgte
forbindelsestype.

Redigering af EAP-indstillinger
EAP-indstillingerne er kun synlige for WLAN-forbindelser,
som bruger EAP-godkendelsesprotokol.

Manuel indtastning af brugernavn
Vælg afkrydsningsfeltet Brug manuelt brugernavn, hvis
brugernavnet afviger fra brugernavnet på certifikatet, og
indtast brugernavnet i feltetManuelt brugernavn.

Krav om klientgodkendelse
Vælg afkrydsningsfeltet Kræver klientgodkendelse, hvis
EAP-serveren skal kræve, at enheden skal være godkendt.

Brug af en pakkedataforbindelse
Om pakkedata
Enheden understøtter pakkedataforbindelser
(netværkstjeneste) såsom GPRS på GSM-netværket. I 3G-
netværk forbliver dataforbindelserne aktive under
taleopkald.

Det er nødvendigt med et adgangspunkt for at etablere en
dataforbindelse. Kontakt din tjenesteudbyder for at
kontrollere, hvilke adgangspunkttyper der kræves til
bestemte tjenester samt tilgængelighed af og abonnement
på pakkedatatjenester.

Hurtig overførsel
HSPA (High-speed Packet Access, også kaldet 3.5G) er en
netværkstjeneste på 3G-netværk, der gør det muligt at hente
og overføre data med høj hastighed. Når understøttelsen af
HSPA er aktiveret på enheden, og enheden har forbindelse til
et 3G-netværk, som understøtter HSPA, er det muligvis
hurtigere at hente og overføre data, f.eks. e-mail-beskeder
og internetsider, ved hjælp af en pakkedataforbindelse.

 i statusområdet angiver en aktiv HSPA-forbindelse.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om
dataforbindelsestjenesternes tilgængelighed og
abonnementsmuligheder.
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Pakkedataindstillinger
Pakkedataindstillinger indstilles normalt automatisk af
enheden ud fra dit SIM-kort. Kontakt din tjenesteudbyder for
at få yderligere oplysninger, hvis du har brug for at ændre
indstillingerne, og gør følgende.

1 Vælg  > Indstillinger.
2 Vælg Internetforbindelser > Forbindelser.
3 Vælg den internetforbindelse, som leveres af din

netværkstjenesteudbyder, og vælg Rediger. Indtast de
nye oplysninger.
Hvis du vil angive adgangskoden, hver gang du opretter
en forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Spørg
om adgangskode ved hvert login.

Avancerede indstillinger
De avancerede indstillinger for pakkedata ændres på samme
måde som WLAN-indstillinger.

Aktive dataforbindelser
I statusområdet angives de aktive dataforbindelser med
følgende ikoner:

En pakkedataforbindelse er aktiv.
 eller En trådløs LAN- (WLAN-)forbindelse er aktiv.

Bemærk:  Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester
kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved
afregning, skatter osv.

Lukning af forbindelser
Vælg statusområde og en forbindelse, og luk forbindelsen.

Deaktivering af trådløse forbindelser

Deaktivering af forbindelser
Tryk kort på tænd/sluk-tasten, og vælg Offlinetilstand.

Aktivér forbindelserne
Tryk kort på tænd/sluk-tasten, og vælg Normal tilstand.

Vigtigt:  I tilstanden Offline kan du ikke foretage eller
modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver
netværksdækning eller Bluetooth-forbindelse. Det kan stadig
være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er
indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil bruge disse
funktioner, skal enheden sættes tilbage til sin normale
tilstand. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Indstillinger for internetforbindelse 
Du kan vælge, hvilke forbindelser der bruges automatisk,
angive, hvor ofte der skal søges efter forbindelserne i
baggrunden, og indstille enheden til at skifte til en gemt
WLAN-forbindelse, når det er muligt.
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Vælg  > Indstillinger og Internetforbindelser >
Opret forbindelse automatisk.

Valg af en forbindelse
Vælg, om du vil bruge en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), en
pakkedataforbindelse eller en hvilken som helst tilgængelig
forbindelse.
Vælg Spørg altid for at vælge forbindelse, hver gang du
forbinder til netværket.

Definition af frekvensen af automatiske forsøg på
oprettelse af forbindelse
Vælg Søgningsinterval. Standardværdien er 10 minutter.

Skift til et WLAN, når det er muligt
Hvis du ønsker, at enheden skal bruge en gemt WLAN-
forbindelse i stedet for en pakkedataforbindelse, når et
sådant WLAN er tilgængeligt, skal du vælge Skift til WLAN,
hvis det er tilgængeligt.

Bluetooth-forbindelse
Om Bluetooth-forbindelse
Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre
kompatible enheder, f.eks. mobiltelefoner, computere,
headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende billeder, videoklip,
musik, lydklip og noter samt til at overføre filer fra din
kompatible pc.

Da enheder med Bluetooth trådløs teknologi kommunikerer
via radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri
luftlinje mellem enhederne. De må dog ikke være mere end
10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres
af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen
2,1 + EDR, der understøtter følgende profiler: General Access-
profil, File Transfer-profil, Object Push-profil, Generic Object
Exchange-profil, Headset-profil, Hands Free-profil, Advanced
Audio Distribution-profil og Audio/Video Remote Control-
profil. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der
understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge
tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt
producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er
kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for
batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-indstillinger 
Vælg  > Indstillinger og Bluetooth.

Vælg en af følgende indstillinger:

Bluetooth til  — Aktivér Bluetooth.
Synlig  — Tillader, at enheden kan findes af andre enheder.
Hvis enheden er skjult (ikke synlig), kan den kun forbindes
med enheder, som den tidligere har været forbundet med.
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Min enheds navn  — Indtast et navn til enheden. Dette navn
er synligt for andre Bluetooth-enheder.

Tip! Under søgning efter enheder viser nogle enheder
muligvis kun enhedens adresse (IMEI-adresse). Hvis du vil
finde enhedens adresse, skal du vælge  > Telefon og

 og indtaste *#06#.

Forbundne enheder
Enheder med Bluetooth 2.1 og Secure Simple Pairing (SSP)-
funktion forbindes automatisk. Kontrollér, at begge enheder
viser den samme adgangskode.

Opret binding med Bluetooth 2.0 eller ældre enheder
1 Din enhed foreslår automatisk en adgangskode. Du kan

også oprette din egen adgangskode (1 til 16 cifre) og
aftale med ejeren af den anden enhed, at denne kode skal
anvendes. Adgangskoden bruges kun én gang.

2 Vælg  > Indstillinger og Bluetooth.
3 Vælg Enheder > Ny.

Din enhed viser de Bluetooth-enheder, som er inden for
rækkevidde, og som ikke er skjulte. Enhederne angives
med følgende ikoner:

Computer
Mobilenhed
Lyd- eller videoenhed
Anden enhed

4 Vælg enheden, og indtast adgangskoden. Den samme
adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.

5 Vælg Angiv som en enhed, der er tillid til for at tillade,
at enheden opretter forbindelse til din enhed, uden at du
ved det. Brug kun denne status til dine egne enheder,
f.eks. et kompatibelt headset eller en pc, eller til enheder,
som tilhører personer, du har tillid til.

6 Vælg Opret binding.

Annuller bindingen
Klik uden for dialogboksen.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller
godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte
enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold.

Enheder uden skærm såsom headset forbindes automatisk
efter binding.

Send data via 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.

1 Åbn det program, hvori det element, du vil sende, er
gemt, og vælg elementet.

2 Vælg Del eller , afhængigt af den visning du er i.
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3 Vælg Send via Bluetooth.
4 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
5 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. Den samme
adgangskode skal indtastes på begge enheder.

Modtagelse af data via Bluetooth-forbindelse
Når du modtager data ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse,
lyder der en tone, og du bliver spurgt, om du vil acceptere
dataene.

Vælg Gem, og angiv et filnavn og en placering til dataene.

USB-forbindelser
USB
1 Forbind enheden til en kompatibel enhed med et USB-

datakabel.
2 Vælg USB-tilstand Du kan indstille enheden til at

interagere med Nokia PC Suite på din kompatible pc eller
til at blive vist som et lagerhukommelsesdrev på en pc,
Mac eller anden enhed.

3 Åbn menuen for statusområde for at få vist eller ændre
USB-tilstanden eller for at frakoble enheden.

I statusområdet angiver  en aktiv forbindelse.

Brug af enheden som modem
Du kan bruge enheden som modem, så du kan oprette
forbindelse til internettet fra en pc.

1 Slut enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel.
2 Vælg PC Suite-tilstand.
3 I PC Suite skal du vælge Opret forbindelse til

internettet.

Forbindelsen vises måske ikke på enheden. Enhedens
datatæller opdateres, når du afbryder forbindelsen. Når der
er oprettet forbindelse, kan du bruge pc'en til at overvåge
mængden af sendte og modtagne data.

Du kan kun oprette forbindelse til internettet ved hjælp af et
mobilnetværk, og visse andre kommunikationsfunktioner
kan måske ikke bruges, mens enheden bruges som modem.
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Brug af internettet

Om browseren
Med Maemo-browseren kan du se HTML-sider (hypertext
markup language) på internettet. Du kan også se
internetsider, der er designet specifikt til mobilenheder.
Disse sider bruger XHTML (extensible hypertext markup
language).

Vælg  > Web.

For at kunne surfe på nettet skal du have konfigureret et
internetadgangspunkt på enheden.

Vigtigt:  Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som
tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig
software.

Åbning og visning af internetsider
Vælg  > Web, og indtast adressen i adresselinjen, eller
vælg et bogmærke.

Du kan også få vist websider lodret.

Brug af normal tilstand
Normal tilstand aktiveres, når du åbner en internetside. I
normal tilstand kan du bevæge dig rundt på en internetside
ved at trække i den ønskede retning. Du kan også markere
afkrydsningsfelter og links, og du kan angive tekst ved at
vælge en tekstboks og gå i gang med at skrive.

Brug af pegetilstand
Hvis du vil flytte markøren på websiden, som var det med en
almindelig mus, skal pegetilstanden aktiveres. Du kan f.eks.
vise oplysninger på et kort ved at lade markøren pege på et
sted. Hvis du vil aktivere denne tilstand, skal du trække fra
venstre for berøringsskærmen og over på skærmen.  vises.
Hvis du vil vælge et element, når pegetilstanden er aktiveret,
skal du trykke på mellemrumstasten eller skift-tasten.

Brug af valgtilstanden
Hvis du vil vælge tekst eller billeder, som var det med en
almindelig mus, skal du aktivere valgtilstanden. Når
pegetilstanden er aktiveret, skal du vælge .  vises. Hvis
du vil deaktivere valgtilstanden, skal du vælge .

Websider åbnes som standard i fuldskærmtilstand. Hvis du
vil afslutte fuldskærmtilstanden, skal du vælge .

42 Brug af internettet

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.



Tip! Brug pennen til nemmere at åbne links.

Brug af zoom på bestemte dele af internetsiden
Dobbeltklik på den ønskede del. Dobbeltklik igen for at vende
tilbage.

Brug af zoom på en hel internetside
Tegn en cirkel i urets retning for at zoome ind eller mod urets
retning for at zoome ud.

Genindlæsning af internetside
Åbn menuen, og vælg Genindlæs.

Stop af indlæsning af internetside
Vælg .

Visning af senest besøgte internetsider
Du kan se den seneste browserhistorik ved at trække din
finger fra højre for berøringsskærmen over på skærmen eller
ved at trykke på tilbagetasten. Du kan også vælge  for at
åbne den forrige internetside.

Søgning efter tekst på internetside
1 Åbn menuen, og vælg Find på side.
2 Indtast den ønskede tekst i søgefeltet.

Hvis du vil skjule søgelinjen, skal du vælge  fra
værktøjslinjen.

Browserens værktøjslinje
På browserens værktøjslinje kan du vælge de
browserfunktioner, som du oftest anvender. Værktøjslinjen
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vises i normal skærmvisning, men er skjult i fuld
skærmvisning.

Vælg  > Web. Hvis du vil skifte fra fuld skærmtilstand til
normal tilstand, skal du trykke på skærmen og vælge .

Vælg en af følgende valgmuligheder på værktøjslinjen:
  — Åbn og rediger bogmærker.
  — Tilføj et bogmærke, tilføj en genvej til skrivebordet,

eller abonner på en RSS-kilde.
  — Stop indlæsning af indhold.
  — Gå til forrige internetside.
  — Skift fra normal til fuld skærmvisning.

Organisering af bogmærker
Tilføjelse af bogmærke
1 Vælg  > Web.
2 Gå til den internetside, hvor du vil tilføje et bogmærke.
3 Vælg følgende på værktøjslinjen  > Føj til

bogmærker.

Du kan ændre navnet på bogmærket og vælge, hvor det skal
gemmes.

Tilføjelse af browsergenveje på skrivebordet
Med browsergenveje kan du hurtigt få adgang til
internetsider, der er gemt som bogmærker.

1 Vælg  > Web.
2 Gå til den side, du vil føje en genvej til.
3 Vælg følgende på værktøjslinjen  > Føj genvej til

skrivebord.

Import af bogmærker
Du kan importere bogmærker fra enheden til andre enheder
og computere.

1 Du kan eksportere en HTML-fil, som indeholder
bogmærker fra en anden browser, til enheden ved at
bruge den relevante funktion i den pågældende browser.

2 Overfør den eksporterede fil fra den anden browser til
enheden. Du kan f.eks. bruge e-mail, kopiere til et
hukommelseskort eller bruge et USB-datakabel.

3 Vælg  > Web, åbn menuen, og vælg Importer
bogmærker og derefter filen.

De importerede bogmærker tilføjes Mine bogmærker >
Importerede bogmærker.

Sletning af private data
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 oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til,
gemmes i cachen.
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1 Vælg  > Web, og gå til internetsiden.
2 Åbn menuen, og vælg Indstillinger > Ryd private

data.
3 Vælg en af følgende indstillinger:

Søgningsoversigt  — Ryd browserhistorikken for
internetsiden og de links, som du har åbnet, samt
internetadresser, som du har indtastet ved hjælp af
programmets værktøjslinje.
Cache  — Ryd hukommelsescachen.
Hukommelsescachen ryddes automatisk, når du lukker
browseren.
Cookies  — Slet alle cookies.
Gemte adgangskoder  — Slet alle adgangskoder, som
er gemt for at godkende din identitet og til at udfylde
internetformularer.
Godkendte sessioner  — Slet alle godkendte sessioner.

Forbindelsessikkerhed
Hvis oplysningsbanneret om sikker server vises, er
dataoverførsel mellem enheden og internetserveren
krypteret. Sikkerhedsoplysningerne indeholder adressen på
webstedet og godkendelsen.

Visning af sikkerhedsoplysninger for et websted
Åbn menuen, og vælg Detaljer.

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.

Vigtigt:  Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen
væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation,
skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede
sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen
beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde
korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være
øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis
teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu
ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt,
skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle
klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at
du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk
tilhører den angivne ejer.

Overførsel af filer
Vigtigt:  Installer og anvend kun programmer og anden
software fra pålidelige kilder. Programmer fra upålidelige
kilder kan indeholde skadelig software, som kan få adgang
til data gemt på enheden og kan resultere i økonomisk skade
eller beskadige enheden.

1 Vælg  > Web, og gå til internetsiden, som
indeholder overførte links.
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2 Vælg det link, som fører til den fil, du vil overføre.
3 Vælg en af følgende indstillinger:

Åbn med  — Åbn filen i det relevante program.
Gem på enhed  — Gem filen på enheden.

Når en filoverførsel fra en internetserver er startet, vises
navnet og størrelsen på filen samt status for overførslen. Hvis
dialogboksen lukkes, afbrydes den aktive overførsel ikke.

Under overførslen kan du gøre følgende:
Pause  — Stop overførslen midlertidigt.
Fortsæt  — Fortsæt overførslen. Ikke alle servere
understøtter muligheden for at fortsætte en midlertidigt
stoppet overførsel.
Slet  — Annuller og slet overførslen

Lagring af internetsider
Du kan gemme internetsider på enheden, så de kan ses
offline.

1 Gå til den internetside, du ønsker at gemme.
2 Åbn menuen, og vælg Gem side som.
3 Angiv et navn, vælg, hvor siden skal gemmes, og vælg,

om du også vil gemme billederne.
4 Vælg Gem.

Visning af browserhistorik
Du kan få vist og besøge de senest besøgte internetsider.
Browserhistorikken indeholder de internetsider, du har
besøgt i det aktuelle browservindue. Den fulde
browserhistorik indeholder alle de internetsider, du har
besøgt i de sidste syv dage.

Vælg  > Web.

1 Gå til en internetside.
2 Træk fingeren fra højre for berøringsskærmen over på

skærmen, eller tryk på tilbagetasten.
3 Vælg en internetside fra den seneste historik, eller vælg

Komplet søgningsoversigt og den ønskede dato og
internetside.

Tip! Hvis du vil åbne den forrige webside, skal du vælge 
på værktøjslinjen.

Installation af et plug-in-program eller et
tilføjelsesprogram
Du kan installere plug-in-programmer og XPI-baserede
tilføjelsesprogrammer (udvidelser) til browseren.

Vigtigt:  Installer og anvend kun programmer og anden
software fra pålidelige kilder. Programmer fra upålidelige
kilder kan indeholde skadelig software, som kan få adgang
til data gemt på enheden og kan resultere i økonomisk skade
eller beskadige enheden.
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Installation, opdatering eller fjernelse af et plug-in-
program
Installation, opdatering og fjernelse af plug-in-programmer
ved hjælp af Programstyring.

Installation af et tilføjelsesprogram
Aktivér et link, der henviser til en installationsfil, på en
internetside.

Opdatering eller fjernelse af et tilføjelsesprogram
1 Vælg  > Web, og gå til internetsiden.
2 Åbn menuen, og vælg Indstillinger >

Ekstrafunktioner.
3 Vælg installationsfilen og den ønskede valgmulighed.

Du kan deaktivere eller aktive tilføjelsesprogrammer og plug-
in-programmer. Det er måske nødvendigt at genstarte
browseren.

Browserindstillinger
Ændring af visning
Du kan ændre den måde, som internetsider vises på i
browseren.

1 Vælg  > Web, og gå til internetsiden.
2 Åbn menuen, og vælg Indstillinger > Juster visning.
3 Vælg en af følgende indstillinger:

Vis billeder  — Vælg Altid for at indlæse og få vist alle
billeder. Vælg Allerede i cache for at få vist indlæste
billeder. Vælg Aldrig for aldrig at indlæse eller få vist
billeder.
Tekststørrelse  — Angiv tekststørrelsen. Vælg Normal
for at få vist den browserdefinerede tekststørrelse. Vælg
Stor eller Meget stor for at få vist teksten 150 % eller
200 % større.
Tegnsæt  — På internetsider med andre sprog vises tekst
måske ikke korrekt. Vælg det tegnsæt, der passer bedst
til internetsidens sprog, for at gøre siden nemmere at
læse.

Internetindstillinger
Vælg  > Web, og gå til internetsiden.

Åbn menuen, og vælg Indstillinger > Indstillinger, og vælg
en af følgende indstillinger:

Browser
Størrelse på hukommelses-cache  — Angiv mængden af
RAM, som du vil bruge som cachehukommelse.
Brug forøg- og formindsk-tasterne til  — Vælg at bruge
zoom-/lydstyrketasterne til zoom eller regulering af
lydstyrken.
Åbn i fuld skærm  — Skift til fuld skærmtilstand, når et nyt
vindue åbnes.
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Autofokuser på adressefelt  — Angiv tekst direkte i
webadressefeltet, når du bruger det fysiske tastatur.
Aktiver rotation  — Aktivér søgning i portrættilstand. Når
denne indstilling er aktiveret, kan du se internetsider lodret,
når du drejer enheden.

Indhold
Aktiver lagring af adgangskode  — Gem adgangskoder til
internetformularer, f.eks. til på logonsider på internettet. Når
denne funktion er fravalgt, sættes adgangskoder ikke
automatisk ind, og adgangskoder kan ikke gemmes. Hvis
dette afkrydsningsfeltet ryddes, betyder det ikke, at
adgangskoder, der er gemt på et tidligere tidspunkt, slettes.
Åbn pop-up'er  — Vælg Altid for at tillade alle pop op-
vinduer . Vælg Anmodet for kun at tillade pop op-vinduer,
som du åbner ved at vælge et link. Vælg Aldrig for at blokere
alle pop op-vinduer.
Accepter cookies  — Cookies er data, som et websted
gemmer i cachehukommelsen på enheden. Cookies
indeholder oplysninger om dine besøg på forskellige
websteder. De hjælper med til at identificere dig ved
efterfølgende besøg, og oplysningerne bliver gemt, når du
bevæger dig rundt mellem forskellige internetsider. Vælg
Altid for at acceptere brugen af cookies. Vælg Spørg først for
at blive spurgt, før cookies gemmes. Vælg Aldrig for at
forhindre, at cookies bliver gemt.
Aktiver JavaScript  — På mange websteder bruges der
JavaScript. Websteder kan have skadelige scripts, og det kan

være mere sikkert at undlade at køre dem. Nogle websteder
kan ikke fungere, uden at JavaScript er aktiveret.
Afbryd JavaScript midlertidigt?  — Udskyd brugen af Flash
og JavaScript, hver gang browservinduet åbnes i
baggrunden.

Det anbefales, at der ikke gemmes adgangskoder eller bruges
lignende funktioner i internettjenester eller på internetsider,
hvor der er gemt personlige data eller personligt indhold.
Dette er specielt vigtigt, hvis uautoriseret adgang til sådanne
internettjenester eller -sider kan resultere i økonomisk
skade.
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Organisering af dine kontakter

Hentning af kontakter
Tilføjelse og redigering af kontakter
Dialogboksen Hent kontakter åbnes, når du åbner Kontakter
for første gang. Du kan importere kontakter fra dit SIM-
kortkort, din mobilenhed eller en anden enhed.

Vælg  > Kontakter. En liste over alle gemte kontakter
og deres mulige tilgængelighedsstatus, statusmeddelelse og
avatarbillede vises.

Tilføjelse af en ny kontakt.
1 Åbn menuen, og vælg Ny kontakt.
2 Indtast kontaktens fornavn og efternavn. Kun ét

navnefelt er påkrævet.
3 Indtast et telefonnummer. Hvis du vil angive, om det er

et hjemme- eller arbejdsnummer, et mobil- eller
fastnetnummer, eller om det er et faxnummer, skal du
vælge Mobil.

4 Indtast en e-mail-adresse. Hvis du vil angive, om det en
hjemme- eller arbejds-e-mail-adresse, skal du vælge E-
mail.

5 Vælg pladsholderbillede for at tilføje et avatarbillede.
Vælg en standardavatar, eller vælg Gennemse for at
bruge et andet billede.

6 Vælg Tilføj felt for at tilføje flere oplysninger. Du kan
tilføje oplysninger om f.eks. adresser, fødselsdage,
forretningsoplysnnger, e-mail-adresser, øgenavne,

noter, telefonnumre, SIP-brugernavne, overskrifter og
websteder.

Du kan føje kontaktbrugernavne til forskellige
internettjenester manuelt. Hvis du opsætter din egen konto,
importeres kontakterne automatisk fra serveren.

Redigering af en kontakt
1 Vælg kontakten, åbn menuen, og vælg Rediger.
2 Rediger kontaktdetaljerne.

Vælg Tilføj felt for at tilføje flere oplysninger om
kontakten.
Vælg Slet felter for at fjerne oplysninger. Vælg de
oplysninger, du vil slette, og vælg Slet. Du kan ikke fjerne
feltet for fornavn, efternavn eller køn.

Fletning af en kontakt
Hvis du har kopier af kontakter, skal du gøre følgende:

1 Vælg kontakten, åbn menuen, og vælg Flet kontakt.
2 Vælg den kontakt, der skal flettes med.

Hvis kontaktoplysningerne indeholder modstridende
oplysninger, eller hvis fletningen ikke lykkedes, skal du
vælge de ønskede oplysninger og vælge Gem.

Sletning af en kontakt
1 Åbn menuen, og vælg Slet kontakter.
2 Vælg de kontakter, der skal slettes, og vælg Slet.
3 Bekræft sletningen.
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Kontakterne slettes også fra alle mulige tjenester.

Import og eksport af kontakter
Du kan importere kontaktoplysninger fra en anden enhed,
chatkonti, et SIM-kort eller fra en kompatibel fil.

Import af kontakter
1 Vælg  > Kontakter, åbn menuen, og vælg Hent

kontakter.
2 Vælg en af følgende indstillinger:

Synkroniser fra anden enhed  — Synkroniser
eksisterende kontakter fra en anden enhed.
Importer kontakter fra ny konto  — Ændr eller opret
en chatkonto. Når en chatkonto oprettes, importeres
kontakterne for denne konto.
Kopier fra SIM-kort  — Kopiér alle kontakter fra SIM-
kortet.
Importer kontakter  — Importér kontakter fra en fil, der
er gemt på enheden.

Du kan importere fra filer, der har filnavnet .vcf.

Eksport af kontakter
1 Vælg  > Kontakter, åbn menuen, og vælg

Eksporter. Vælg Næste.
2 Vælg Alle kontakter eller Valgte kontakter, og vælg

Næste.

Hvis du valgte Valgte kontakter, skal du vælge de
kontakter, du vil importere, og derefter vælge OK.

3 Vælg eksportfilformatet, og vælg Næste.
4 Angiv mappenavnet på de eksporterede kontakter, vælg

en placering til mappen, og vælg Næste.
5 Vælg Afslut.

Import af en Mail for Exchange-kontakt
Du kan importere detaljerne for Mail for Exchange-kontakter
til enhedens kontaktliste. Der skal være konfigureret en Mail
for Exchange-konto på enheden.

Vælg  > Kontakter.

1 Åbn menuen, og vælg Hent kontakter > Importer Mail
Exch.-kontakter.

2 Angiv et navn, og vælg Søg.
3 Vælg Importer.

Tilføjelse og redigering af Mine oplysninger
Mine oplysninger er en visning, der indeholder dine egne
kontaktoplysninger. Du kan også få adgang til dine chatkonti
eller e-mail-beskeder fra denne visning.

Vælg  > Kontakter, åbn menuen, og vælg Mine
oplysninger.
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Manuel tilføjelse af Mine oplysninger
1 Indtast dit fornavn, efternavn, telefonnumer og e-mail-

adresse. Kun ét navnefelt er påkrævet.
Telefonnummeret importeres automatisk fra SIM-kortet,
hvis det er tilgængeligt. Andre oplysninger såsom
internetopkald eller chattjenester, som du har
konfigureret en konto for, kan også importeres
automatisk. Du kan ikke redigere importerede
oplysninger.

2 Vælg pladsholderbilledet for at tilføje en avatar manuelt
eller ændre en automatisk importeret avatar. Vælg en
standardavatar, eller vælg Gennemse for at bruge et
andet billede.
Din avatar hentes automatisk fra chattjenesten. Hvis du
har mere end én tjeneste konfigureret, vælges avataren
tilfældigt.

3 Vælg Tilføj felt for at tilføje flere oplysninger om dig selv.
4 Vælg Gem.

I visningen Mine oplysninger viser ikonet for tilgængelighed
tilgængelighedsstatus, statusikon og statusmeddelelse.
Vælg ikonet for at få adgang til
tilgængelighedsindstillingerne.

Redigering af Mine oplysninger
1 Åbn menuen Mine oplysninger, og vælg Rediger.
2 Rediger de ønskede felter, og vælg Gem.

Synkronisering af kontakter
1 Vælg  > Kontakter.
2 Åbn menuen, og vælg Hent kontakter > Synkroniser

fra anden enhed > Næste.
3 Vælg, om du vil overføre data fra andre Bluetooth-

enheder, eller om du konfigurere synkroniseringen til at
holde data opdateret på begge enheder. Vælg Næste.

4 Vælg Vælg enhed og den ønskede enhed på listen.
5 Indtast id-nummeret for den enhed, du vil overføre data

med, og vælg Opret binding.

Visning af tilgængelighedsstatussen for dine kontakter
Dine kontakters tilgængelighedsstatus er angivet med en af
følgende statusser:

Online
Optaget
Ikke til stede
Offline

Sortering af kontakter
1 Vælg  > Kontakter, og åbn menuen.
2 Vælg en af følgende indstillinger:

ABC  — Sortér kontaktlisten i alfabetisk rækkefølge.
Tilg.lighed  — Sortér listen efter tilgængelighedsstatus.
Kontakter er i første omgang sorteret efter
tilgængelighed og derefter i alfabetisk rækkefølge.
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Seneste  — Sortér listen efter seneste aktivitet. De
kontakter, du seneste har kommunikeret med, vises
først.

Visning af grupper
Åbn menuen, og vælg Grupper.

Visning af kommunikationshistorik
Vælg en kontakt, åbn menuen, og vælg
Kommunikationshistorik.

Afsendelse af kontaktkort
Du kan sende kontaktkort i en SMS-besked eller e-mail eller
via en Bluetooth-forbindelse.

Afsendelse af en kontaktkort
1 Vælg  > Kontakter.
2 Vælg den kontakt, hvis kontaktkort du vil sende.

Åbn menuen, og vælg Mine oplysninger for at sende
dine egne oplysninger.

3 Åbn menuen, og vælg Send kontaktkort.
4 Vælg den metode, der skal anvendes til at sende

kontaktkortet.
5 Vælg den kontakt, du vil sende kortet til, og vælg Send.

Afsendelse af en kontaktoplysning
1 Vælg  > Kontakter.

2 Vælg den kontakt, hvis kontaktoplysninger du vil sende,
åbn menuen, og vælg Send kontaktdetaljer.

3 Vælg den kontaktoplysning, du vil sende.
4 Vælg den metode, der skal anvendes til at sende

kontaktoplysningen.
5 Vælg den kontakt, du vil sende oplysningen til, og vælg

Send.

Tilføjelse af genveje på skrivebordet
Du kan føje genveje til kontakter på skrivebordet. Vælg en
kontakt for at åbne en liste over tilgængelige
kontaktmetoder.

Tilføjelse af en genvej
Vælg  > Kontakter, vælg den kontakt, du vil føje en
genvej til, åbn menuen, og vælg Opret genvej.

Du kan kun oprette én genvej for en kontakt.

Kontaktindstillinger
Vælg  > Kontakter.

Åbn menuen, og vælg Indstillinger, og vælg en af følgende
indstillinger:

Vis navne  — Angiv, hvordan navnene skal vises. Fornavn
Efternavn anvendes som standard.
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Vis indstillinger for videoopkald  — Tillad videoopkald
direkte fra posten på kontaktlisten.
Vis kun SMS for mobilnumre  — Vis SMS-indstillinger for
mobiltelefonnumre, men ikke for fastnettelefonnumre.
Slet alle kontakter fra enheden  — Slet alle kontakter på
enheden. Kontakterne fjernes fra enheden, men de kan
stadig findes på serveren.
Telefonsvarernummer  — Angiv telefonnummer til
telefonsvareren.

Foretagelse af opkald

Om opkald
Du kan foretage taleopkald og internetopkald med din
enhed. Du kan også foretage videoopkald via internettet.

Vælg  > Telefon.

Du kan se dine seneste opkald i telefonens hovedvisning.
Opkaldene er angivet med følgende ikoner:

Udgående opkald
Indgående opkald
Ubesvaret opkald

Tip! Du kan foretage et opkald til en person, som er gemt i
Kontakter via det fysiske tastatur. Fra skrivebordet skal du
begynde at indtaste personens navn for at åbne Kontakter.
Vælg kontakten blandt de foreslåede kontaktnavne, og vælg

.

Du kan også indtaste et telefonnummer på skrivebordet via
det fysiske tastatur. Hold  nede, og indtast nummeret. I
visningen med det virtuelle tastatur skal du vælge .

Ændring af visningsretningen
Du kan indstille telefonprogrammet, så det er i
portrættilstand eller landskabstilstand, eller til automatisk at
skifte til lodret eller vandret, alt efter hvordan du vender
enheden. Du kan også indstille enheden til at åbne
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telefonprogrammet, når du drejer enheden lodret, hvis det
er på skrivebordet.

Vælg  > Telefon, åbn menuen Telefon, og vælg
Drejestyring.

Valg af visningsretning
Vælg Skærmretning > Portræt, Landskab eller
Automatisk.
Hvis du vælger Automatisk, ændres visningen, alt efter
hvordan du vender enheden.

Indstilling af telefonprogrammet til at åbnes, når du
tænder enheden, hvis det er på skrivebordet
Vælg afkrydsningsfeltet Start ved at dreje.

Berøringsskærmen under opkald
Enheden har en nærhedsføler. Berøringsskærmen
deaktiveres automatisk under opkald, hvis du tager enheden
op til øret. Herved spares der på batteriet, og du kommer ikke
til at trykke på tasterne ved et uheld.

Sørg for, at nærhedsføleren ikke er dækket, f.eks. af
beskyttelsesplastik eller tape.

Taleopkald
Foretagelse af opkald
Vælg  > Telefon.

Tip! Du kan også indstille programmet Telefon til at åbne fra
skrivebordet, når du drejer enheden lodret. Hvis du vil
aktivere denne funktion, skal du åbne menuen Telefon og
vælge Drejestyring.

Hold enheden på den korrekte måde under et opkald.
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Valg af modtager på kontaktlisten
Vælg Vælg kontakt, og vælg kontakten.
Du kan søge efter en kontakt via det fysiske tastatur ved at
indtaste det første bogstav i navnet og vælge kontakten
blandt de foreslåede kontaktnavne. Hvis du har flere gemte
numre til samme kontakt, skal du vælge det ønskede
nummer på listen.
Hvis du holder enheden lodret, kan du bruge de primære
tegnikoner i skærmens højre side til at finde din kontakt.

Valg af modtager på listen over seneste opkald
Listen over seneste opkald vises i telefonens hovedvisning.
Vælg en kontakt på listen for at foretage opkaldet.

Manuel indtastning af et telefonnummer
Vælg  og den mobile opkaldstype. Indtast telefonnummer
inkl. områdenummer.

Indtastning af internationalt telefonnummer
Vælg * to gange for at indtaste tegnet +, der bruges til
internationale opkald. Angiv landekoden, områdenummeret
(udelad det foranstillede 0, hvis det er nødvendigt) og
telefonnummer.

Foretagelse af opkaldet
Vælg .

Afslutning af opkaldet
Vælg .

Annullering af opkaldsforsøg
Vælg .

Tip! Hvis du vil føje et kontaktkort til skrivebordet, skal du
vælge Kontakter og en kontakt, åbne menuen og vælge
Opret genvej.

Besvarelse af opkald
Vælg . Hvis opkaldet er viderestillet fra et andet
telefonnummer, vises .
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Afvisning af opkald
Vælg .

Afslutning af aktivt opkald
Vælg .

Deaktivering af ringetonen
Vælg .

Besvarelse af et andet opkald under igangværende
opkald
Hvis banke på-funktionen (netværkstjeneste) er aktiveret,
skal du vælge  for at besvare et nyt indgående opkald. Det
første opkald sættes på parkering.

Foretagelse af konferenceopkald
Vælg  > Telefon.

Konferenceopkald (netværkstjeneste) kan kun foretages over
mobilnetværk, og det maksimale antal deltagere (inkl. sig
selv) er 3.

Foretagelse af opkald til første deltager
Indtast en deltagers telefonnummer, eller vælg en kontakt
på listen over kontakter.

Tilføjelse af endnu en deltager
Åbn menuen, og vælg Nyt opkald til kontakt eller Nyt
opkald til nummer.

Start af konference
Åbn menuen, og vælg Start telefonkonference.

Foretagelse af privat samtale med en deltager
Vælg kontakten, og vælg Privat. Dette deler
konferenceopkaldet i to separate opkald. Vælg opkaldet og
Afslut for at afslutte et af opkaldene. Hvis du vil fortsætte
konferenceopkaldet, skal du åbne menuen og vælge Start
telefonkonference.

Afslutning af konferenceopkald
Vælg Afslut.

Afsendelse af DTMF-toner
Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multifrequency) under
aktive opkald for at styre din telefonsvarer eller andre
automatiske telefontjenester.

Vælg  under et opkald, og angiv DTMF-sekvensen.

Du kan også angive tonesekvensen ved hjælp af tastaturet.
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Foretage internetopkald
Internetopkald
Internetopkald er baseret på VoIP (Voice over Internet
Protocol), som gør det muligt at foretage og modtage opkald
via internettet. For at benytte denne funktion skal du have en
aktiv netværksforbindelse (WLAN- eller
pakkedataforbindelse) og en registreret
internetopkaldskonto hos en udbyder af internetopkald, og
din tilgængelighedsstatus skal være Til, for at du kan få
tilladelse til at modtage opkald.

Internetopkaldstjenester understøtter muligvis ikke
nødopkald. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere
oplysninger.

Oprettelse og redigering af konti til opkald
Med konti til opkald kan du bruge internetopkald eller
chattjenester.

Vælg  > Telefon.

Oprettelse af en konto til opkald
1 Åbn menuen Telefon, og vælg Konti > Ny.
2 Vælg en tjeneste, og vælg Registrer ny konto.
3 Indtast brugeroplysningerne.

Du kan også oprette konti i programmet Samtaler.

Indlogning på en eksisterende konto til opkald
1 Åbn menuen Telefon, og vælg Konti > Ny og en

tjeneste.
2 Indtast dine brugeroplysninger, og vælg Log på.

Når en eksisterende konto er aktiveret, hentes dine
kontakter automatisk fra kontoserveren og føjes til
kontaktlisten.

Redigering af en konto
Vælg en konto, og rediger dit brugernavn, din adgangskode
eller dit kaldenavn.

Aktivering eller deaktivering af en konto
Vælg en konto, og marker eller fjern markeringen i
afkrydsningsfeltet Aktiveret.

Lagring af kontoindstillinger
Vælg Gem.

Internetopkald.
1 Vælg  > Telefon.
2 Forbind enheden til en internetforbindelse, og vælg en

VoIP-tjenestekonto. Din tilgængelighedsstatus ændres
til Online.

3 Vælg Vælg kontakt og en kontakt.
4 Du kan afslutte opkaldet ved at vælge .
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Du kan også foretage et internetopkald fra Kontakter-
programmet.

Besvarelse af internetopkald
Vælg .

Videoopkald via internettet
Om videoopkald via internettet
For at foretage et videoopkald via internettet
(netværkstjeneste) skal du være inden for et område med 3G-
netværksdækning eller benytte en trådløs LAN-
internetforbindelse (WLAN). Du skal også have en VoIP-konto.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om
videotjenesternes tilgængelighed og
abonnementsmuligheder. Mens du taler, kan du se en
tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet,
hvis modtageren har en kompatibel enhed. Du kan sende en
direkte videostream via enhedens kamera .

Videoopkald via internettet kan kun foretages mellem to
parter, kan kun foretages til kompatible mobile enheder eller
ISDN-kunder og kan ikke foretages, mens et andet tale-,
video- eller dataopkald er aktivt. Videoopkald via internettet
foregår kun i landskabstilstand.

Besvarelse af videoopkald
Vælg .

Foretagelse af videoopkald via internettet
Vælg  > Telefon.

Valg af modtager på kontaktlisten
Vælg Vælg kontakt, og vælg kontakten.

Foretagelse af videoopkald via internettet
Vælg . Åbn menuen under taleopkaldet, og vælg Slå video
til.
Det sekundære kamera bruges til videoopkald via internettet.

Afslutning af videoopkald via internettet eller
annullering af opkaldsforsøg
Vælg .

Valgmuligheder under et opkald
Valgmuligheder under et aktivt opkald
Åbn menuen, og vælg en af følgende indstillinger:
Nyt opkald til nummer  — Kald et andet nummer for at
påbegynde et konferenceopkald.
Nyt opkald til kontakt  — Ring en kontakt op for at
påbegynde et konferenceopkald.
Parkér opkald  — Parkér opkaldet.
Slå video til  — Aktivér videoafsendelse.
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Valgmuligheder under et parkeret opkald
Hvis du vil sætte et opkald i venteposition, skal du vælge
Parkér opkald.

Åbn menuen, og vælg en af følgende indstillinger:
Nyt opkald til nummer  — Kald et andet nummer for at
påbegynde et konferenceopkald.
Nyt opkald til kontakt  — Ring en kontakt op for at
påbegynde et konferenceopkald.
Aktivér opkald  — Aktivér opkaldet.

Slå mikrofonlyden fra
Vælg . Hvis du vil slå lyden til, skal du vælge .

Aktivering af højttaleren
Vælg .

Afsendelse af DTMF-toner
Vælg .

Afslutning af opkaldet
Vælg .

De tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af
opkaldstilstanden.

Opkaldstimere
Du kan få vist varigheden af indgående og udgående opkald.
Varigheden af tale- og internetopkald vises særskilt.

Vælg  > Telefon. Åbn menuen, og vælg
Opkaldstimere.

Slet opkaldstimere
Vælg Nulstil timere. Både tale- og internetopkald slettes.

Nødopkald
Før du foretager et nødopkald, skal du tænde enheden og
kontrollere, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Hvis skærmen
og tasterne er låst, skal du skubbe til låsekontakten på siden
af enheden for at låse dem op.

Vigtigt:  Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler,
trådløse netværk, det faste telefonnet og
brugerprogrammerede funktioner. Der kan foretages
nødopkald med mobiltelefonen.Det er ikke muligt at
foretage nødopkald via taleopkald over internettet
(internetopkald). Der kan ikke garanteres forbindelse under
alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig
kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Foretagelse af et nødopkald
1 Vælg  > Telefon.
2 Vælg  og den mobile opkaldstype.
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3 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du
befinder dig.

4 Vælg  for at starte opkaldet.

Foretagelse af et nødopkald uden indtastning af PIN-,
PUK- eller låsekode
1 Når du bliver bedt om koden, skal du indtaste

alarmnummeret for det sted, hvor du befinder dig. Ikonet
Nødopkald vises.

2 Vælg Nødopkald for at foretage opkaldet. Efter
nødopkaldet skal du indtaste den krævede PIN-, PUK eller
låsekode for at kunne bruge andre funktioner på
enheden.

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.

Afsendelse af SMS- og chatbeskeder

Om samtaler
Vælg  > Samtaler.

Under Samtaler kan du sende SMS'er og chatbeskeder.

Tjenesterne deler hovedvisningen, hvor samtaler via SMS og
chatbeskeder vises. Vælg en samtale for at se meddelelserne
i den.

Du kan sende chatbeskeder til en kontakt eller have en
gruppesamtale med flere deltagere.

Du kan se dine seneste beskeder i hovedvisningen for
Samtaler. Beskederne er angivet med følgende ikoner:

Du har en eller flere ulæste SMS'er i samtalen.
Du har svaret på denne SMS (den seneste besked i
samtalen er sendt af dig).
Du har en eller flere ventende SMS'er i samtalen.
Du har en eller flere mislykkede SMS'er i samtalen.
Du har en eller flere ulæst chatbeskeder i samtalen.
Du har svaret på denne chatbesked (den seneste
besked i samtalen er sendt af dig).

Tip! Hvis du vil ringe til en kontakt fra hovedvisningen for
samtaler, skal du vælge og holde en samtale nede og vælge
Åbn kontaktkort og opkaldstypen i pop op-menuen.
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Tip! Hvis du vil kopiere tekst fra en modtaget eller sendt tekst
eller chatbesked, skal du aktivere valgtilstanden. Træk fra
venstre for berøringsskærmen over på skærmen, og vælg

.

Træk din finger på den tekst, der skal vælges, og tryk på Ctrl
+ C for at kopiere den.

Hvis du vil kopiere en hel tekst eller chatbesked, skal du vælge
og holde beskeden nede og vælge Kopiér i pop op-menuen.

Afsendelse af SMS-beskeder
Afsendelse af en SMS-besked
1 Vælg  > Samtaler.
2 Vælg Ny SMS.
3 Vælg Til, og vælg en kontakt, eller indtast et

telefonnummer for at tilføje en modtager.
4 Skriv meddelelsen i brødteksten.

Vælg den ønskede smiley for at tilføje den.
5 Vælg Send.

SMS-beskeder vises i hovedvisningen som en samtaleliste.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en
enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere
beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i
overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre
specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere
og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en
enkelt besked.

Videresendelse af en SMS-besked
1 Vælg  > Samtaler.
2 Vælg samtalen og derefter SMS-beskeden.
3 Vælg Videresend.

Afsendelse af et kontaktkort
1 Vælg  > Kontakter og en kontakt.
2 Åbn menuen, og vælg en af følgende indstillinger:

Send kontaktkort  — Send alle kontaktoplysningerne.
Send kontaktdetaljer  — Send kun en bestemt
kontaktoplysning.

3 Vælg, om kortet skal sendes som SMS-besked, via
Bluetooth eller som e-mail.
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4 Vælg modtageren af beskeden, eller indtast et
telefonnummer.

5 Vælg Send.

Lagring af et modtaget kontaktkort
1 Vælg  > Samtaler.
2 Åbn samtalen med den modtagede SMS-besked, og vælg

linket til kontaktkortet.
3 Vælg, om du vil gemme kontaktkortet som en ny kontakt,

eller om du vil opdatere eksisterende oplysninger om
kontaktkort.

Sende chatbeskeder

Opret og log på en konto til chatbeskeder.
Du skal oprette en konto til chatbeskeder for at sende
chatbeskeder.

Vælg  > Samtaler, åbn menuen Samtaler , og vælg
Konti.

Oprettelse af en konto til chatbeskeder
1 Vælg Ny.
2 Vælg en tjeneste, og vælg Registrer ny konto.
3 Indtast dine brugeroplysninger. Afhængigt af tjenesten

kan det være nødvendigt at oprette en konto ved hjælp
af en internetbrowser. Følg vejledningen.

Log ind på en eksisterende konto til chatbeskeder
1 Vælg Ny, og vælg en tjeneste.
2 Indtast dine brugeroplysninger, og vælg Log på.

Når en eksisterende konto aktiveres, hentes dine kontakter
automatisk fra kontoserveren og føjes til listen over
kontakter.

Afsendelse af en chatbesked
1 Vælg  > Samtaler.
2 Vælg Ny IM og en kontakt, eller åbn menuen, vælg Send

IM til, og indtast en chatadresse.
3 Skriv meddelelsen i redigeringsværktøjet til beskeder. Du

kan ikke bruge Enter-tasten til at flytte til den næste
række (hvis du trykker på Enter-tasten, sendes
meddelelsen).
Vælg den ønskede smiley for at tilføje den.

4 Vælg .

Start af en gruppesamtale
Visse chattjenester understøtter gruppesamtaler. Under en
gruppesamtale kan du have en chatsamtale med flere
deltagere.

1 Vælg  > Samtaler.
2 For at starte en samtale med den første deltager skal du

åbne menuen, vælge Send IM til og indtaste en
chatadresse.
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3 Vælg Brug konto og en chatkonto, der understøtter
gruppesamtaler.

4 Hvis du vil invitere flere deltagere til samtalen, skal du
åbne menuen og vælge Inviter.

Åbn menuen, og vælg en af følgende indstillinger:
Deltagere  — Vis samtaledeltagere.
Angiv emne  — Angiv et emne for en gruppesamtale.
Forlad  — Forlad en gruppesamtale.

Deltagelse i en samtale i et chatrum
Du kan modtage og sende beskeder fra eller til chatrum, hvis
du er blevet inviteret til et chatrum. Hvis du vil deltage i et
chatrum, kan du også angive adressen på rummet.

Vælg  > Samtaler.

Svar på en chatrumsinvitation
Hvis du er inviteret til et chatrum, vises en meddelelse. Hvis
du vil deltage i chatrummet, skal du vælge meddelelsen og
Ja.

Deltagelse i et chatrum
1 Åbn menuen Samtaler, og vælg Deltag i chatrum.
2 Angiv adressen på chatrummet.
3 Vælg en konto og Deltag.

Lagring og visning af chathistorik
Chathistorikken bliver gemt automatisk.

Hvis du vil vise din oversigt over chatbeskeder, skal du vælge
 > Samtaler og en samtale.

Ændring af din avatar
En avatar er et lille billede, som du kan bruge til at
repræsentere dig selv, når du sender chatbeskeder.

1 Vælg  > Samtaler.
2 Åbn menuen, og vælg Konti og den konto, for hvilken du

vil skifte avatar.
3 Vælg avatar-pladsholderen og den ønskede avatar, eller

vælg Gennemse for at søge efter billeder på enheden.
4 Vælg Gem for at gemme avataren.

Du kan også ændre din avatar under kontoindstillingerne.

Skift af tilgængelighedsstatus
Tryk på statusområdet for at åbne statusmenuen, og vælg
Tilgængelighed, og vælg en af følgende indstillinger:

Online, Optaget eller Offline — Indstil
tilgængelighedsstatus.
Indtast din statusmeddelelse  — Indtast beskeden om
tilgængelighedsstatus.
Min placering  — Definer, hvor du befinder dig.
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Ny status  — Tilføj en ny tilgængelighedsprofil. Med
tilgængelighedsprofiler kan du ændre din tilgængelighed
separat for hver konto.

Kontoindstillinger
Vælg  > Samtaler, åbn menuen Samtaler , og vælg
Konti.

Vælg en konto, og definer en af følgende valgmuligheder:

Brugernavn og Adgangskode — Indtast dit brugernavn og
din adgangskode.
Skærmnavn  — Indtast dit kaldenavn.
Kontaktbillede  — Vælg et avatarbillede.
Rediger personlige oplysninger  — Rediger dine
personlige oplysninger.
Aktiveret  — Aktivér eller deaktiver kontoen.

Sletning af beskeder og samtaler
Vælg  > Samtaler.

Sletning af en SMS-besked.
1 Vælg en samtale og en SMS-besked.
2 Vælg Slet.

Sletning af alle beskeder i en samtale
1 Åbn samtalen.
2 Åbn menuen, og vælg Ryd samtale.

Sletning af samtaler
1 Åbn menuen, og vælg Slet samtaler.
2 Vælg den eller de ønskede samtaler og Slet.

Filtrering af samtaler
Vælg  > Samtaler.

Hvis du vil finde en samtale med en bestemt modtager, skal
du starte med at indtaste modtagerens navn ved hjælp af
tastaturet. De samtaler, der har modtagere, som starter med
de indtastede tegn, vises på samtalelisten.

Indstillinger for SMS-beskeder og chatbeskeder
Vælg  > Samtaler.

Åbn menuen Samtaler, og vælg Indstillinger, og vælg en af
følgende indstillinger:

Modtag leveringsrapporter for tekstbeskeder  — Vælg,
om der skal modtages leveringsrapporter for SMS-beskeder.
Nummer på tekstbeskedcentral  — Brug nummeret til SMS-
beskedcentralen, som er gemt på dit SIM-kort, eller angiv et
andet nummer.
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E-mail

Om e-mail
Du kan få adgang til dine personlige e-mail-konti fra enheden
ved hjælp af Nokia Messaging. Du kan synkronisere dine e-
mail-beskeder fra en enkelt postkasse (standardpostkasse)
eller flere forskellige postkasser. Nokia Messaging gør det
muligt at push-synkronisere til almindelige IMAP-e-mail-
servere såsom Yahoo eller Gmail.

Du kan også få adgang til din arbejds-e-mail ved hjælp af Mail
for Exchange. Du kan læse og besvare e-mail-beskeder, få vist
og redigere kompatible vedhæftede filer og administrere din
kalender og dine kontaktoplysninger.

Læsning af arbejds-e-mail ved hjælp af Mail for Exchange
Med Mail for Exchange kan du modtage arbejds-e-mail-
beskeder på enheden. Du kan læse og svare på dine e-mails,
vise og redigere kompatible vedhæftede filer, vise
kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeinvitationer
samt vise, tilføje og redigere kontaktoplysninger.

Mail for Exchange kan kun konfigureres, hvis din virksomhed
har Microsoft Exchange Server. Desuden skal din virksomheds
it-administrator have aktiveret Microsoft Exchange
ActiveSync for din konto.

Mail for Exchange
Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs
synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og
den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Før du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du
sikre dig, at du har følgende:

• En arbejds-e-mail-adresse
• Dit Exchange-servernavn (kontakt virksomhedens it-

afdeling)
• Dit netværksdomænenavn (kontakt virksomhedens it-

afdeling)
• Din adgangskode til arbejdsnetværket

Afhængigt af virksomhedens konfiguration af Exchange-
serveren kan det være nødvendigt at indtaste andre
oplysninger ud over dem, der er angivet her. Kontakt
virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke kender de korrekte
oplysninger.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk at bruge
låsekoden. Standardlåsekoden for enheden er 12345, men
din virksomheds it-administrator kan have konfigureret en
anden kode, som du skal bruge.
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Konfiguration af e-mail-beskeder
Konfiguration a en Nokia Messaging-konto
Du kan kun have konfigureret én Nokia Messaging-konto på
enheden.

1 Vælg  > E-mail.
2 Åbn menuen, og vælg Ny konto
3 Angiv følgende:

Område  — Vælg land eller område.

Du kan søge efter et område ved at angive områdenavnet
ved hjælp af tastaturet.
Tjenesteudbyder  — Vælg Nokia Messaging.
E-mail-adresse og Adgangskode — Angiv din e-mail-
adresse og adgangskode. Disse oplysninger er
obligatoriske.

4 Vælg Afslut.

Konfiguration af anden e-mail
Hvis du vil sende og modtage e-mail-beskeder, skal du have
en aktiv netværksforbindelse og en registreret e-mail-konto
hos en tjenesteudbyder. Kontakt din e-mail-udbyder for at få
de korrekte indstillinger.

Brug af e-mail-tjenester (f.eks. at hente beskeder
automatisk) kan betyde overførsel af store mængder data.
Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger
om, hvad dataoverførsel koster.

1 Vælg  > E-mail.
2 Åbn menuen, og vælg Ny konto.
3 Hvis du ønsker kontooplysninger, skal du angive

følgende:

Område  — Vælg land eller område.

Du kan søge efter et område ved at angive områdenavnet
ved hjælp af tastaturet.
Tjenesteudbyder  — Vælg din e-mail-udbyder. Vælg
Andet, hvis din e-mail-udbyder ikke er angivet.

Hvis du vil søge efter en tjenesteudbyder, skal du starte
med indtaste navnet på udbyderen ved hjælp af
tastaturet.
Kontotitel  — Indtast en overskrift for kontoen.

Tip! Hvis du vil søge efter et område eller en
tjenesteudbyder, skal du starte med at indtaste
søgeordet ved hjælp af tastaturet. Søgelinjen bliver
synlig. De områder eller tjenesteudbydere, der matcher,
vises.

4 Hvis du ønsker brugeroplysninger, skal du angive
følgende:

Navn  — Indtast dit navn. Dette navn vises i
afsenderfeltet for sendte meddelelser.
Brugernavn og Adgangskode — Indtast dit brugernavn
og din adgangskode til e-mail-tjenesten. Du skal bruge
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dem, når du logger på din postkasse. Hvis du lader
adgangskodefeltet være tomt, bliver du bedt om at
indtaste en adgangskode, når du forsøger at oprette
forbindelse til din postkasse på e-mail-serveren.
E-mail-adresse  — Indtast din e-mail-adresse. Den skal
indeholde tegnet @. Svar på dine beskeder sendes til
denne adresse.

5 Hvis du valgte Andet som e-mail-udbyder, skal du angive
følgende indstillinger for indgående e-mail-beskeder:

Kontotype  — Vælg den e-mail-protokol (POP3 eller
IMAP4), der er anbefalet af din e-mail-udbyder. IMAP4 er
mere moderne og giver typisk flere funktioner. Nogle
funktioner er muligvis begrænsede i POP3.

Du kan ikke ændre denne indstilling, når du har gemt
kontoindstillingerne eller forladt guiden.
Indgående server  — Angiv værtsnavnet eller IP-
adressen for den POP3- eller IMAP4-server, som modtager
dine e-mail-beskeder.
Sikker godkendelse  — Indstil systemet til at bruge en
sikker godkendelsesmetode.

Hvis du ikke bruger sikre forbindelser, anbefales det
kraftigt, at du aktiverer en sikker godkendelsesmetode.
Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere
oplysninger om de understøttede metoder.
Sikker forbindelse  — Angiv sikkerhedsindstillingen for
indgående beskeder.

Hvis du går ind på din e-mail via en trådløs LAN (WLAN),
anbefales det kraftigt at bruge en sikker
godkendelsesmetode. Kontakt din tjenesteudbyder for
at få yderligere oplysninger om de understøttede, sikre
forbindelser.

Tip! Normalt leveres servere til indgående e-mail-
beskeder (POP3 eller IMAP4) af e-mail-udbyderen, og
serveren til udgående e-mail-beskeder (SMTP) af din
internetudbyder. Hvis disse tjenesteudbydere er
forskellige, er det muligt, at du har forskellige
adgangskoder og sikkerhedsindstillinger for indgående
og udgående beskeder.

6 SMTP-servere (Simple Mail Transfer Protocol) bruges til
afsendelse af e-mail-beskeder. Hvis du vil sende e-mail-
beskeder, skal du angive SMTP-værtsnavnet eller -IP-
adressen, som du kan få af den tjenesteudbyder, hvis
forbindelse du bruger.
Hvis du valgte Andet som e-mail-udbyder, skal du angive
følgende indstillinger for udgående e-mail-beskeder:

Udgående server  — Indtast værtsnavnet eller IP-
adressen på den server, som sender dine e-mail-
beskeder.
Sikker godkendelse  — Indstil systemet til at bruge en
sikker godkendelsesmetode.
Sikker forbindelse  — Angiv sikkerhedsindstillingen for
udgående beskeder.
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Brug forbindelsesspecifikke SMTP-servere  — Brug
forbindelsesspecifikke SMTP-servere til at sende e-mail-
beskeder. Hvis du vil ændre de forbindelsesspecifikke
SMTP-serverindstillinger, skal du vælge Rediger SMTP-
servere.

Tip! Indstillingerne for udgående e-mail-beskeder
(SMTP) bruger normalt enten et brugernavn og en
adgangskode eller er specifik for en forbindelse. Uden et
SMTP-brugernavn eller en SMTP-adgangskode, vil
internetudbyderen af sikkerhedsgrunde muligvis
forhindre dig i at sende e-mail-beskeder.

7 Vælg Afslut for at fuldføre e-mail-kontoen.

Opsætning af en Mail for Exchange-konto
Hvis du vil bruge Mail for Exchange, har du brug for en Mail
for Exchange-konto.

Oprettelse af en konto:

1 Vælg  > E-mail, åbn menuen, og vælg Ny konto.
2 Angiv følgende:

Område  — Vælg land eller område.

Du kan søge efter et område ved at angive områdenavnet
ved hjælp af tastaturet.
Tjenesteudbyder  — Vælg Mail for Exchange.

3 Angiv din e-mail-adresse, dit brugernavn, din
adgangskode og dit domæne.

4 Angiv følgende:

Server  — Indtast serverens adresse.
Port  — Indtast portnummeret på Mail for Exchange-
serverforbindelsen. Feltet er udfyldt på forhånd med
standardportnummeret for HTTPS Mail for Exchange.
Sikker forbindelse  — Benyt en sikker forbindelse.

5 På siden Synkroniseringsindhold i guiden skal du
angive følgende:

E-mail  — Aktivér synkronisering af mail.
Kalender og opgaver  — Aktivér synkronisering af
kalender og opgaver.
Kontakter  — Aktivér synkronisering af kontakter.
Første synkronisering  — Hvis du har valgt
synkronisering af kontakter, skal du vælge, om du vil
fjerne alle lokale kontakter, når enheden synkroniserer
for første gang. Bevar elementer på enheden vælges
som standard.

6 Vælg Avancerede indstillinger for at ændre avancerede
indstillinger

7 Vælg Afslut.

Læsning og afsendelse af e-mail-beskeder
Hentning og læsning af e-mail-beskeder
Vælg  > E-mail.
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Din enhed kan automatisk hente de e-mail-beskeder, der er
sendt til dig.

Hent e-mail-beskeder manuelt
1 Åbn menuen, og vælg Send og modtag. Beskederne

hentes til alle konti.
Hvis du kun vil modtage beskeder fra en bestemt konto,
skal du vælge den ønskede konto og vælge Send og
modtag.
Når du henter e-mail-beskeder, sendes alle beskeder i
mappen Udbakken.

2 Hvis du vil hente indholdet af en valgt besked, skal du
vælge beskedens overskrift.

Læsning af en e-mail-besked
Vælg beskedens overskrift. Hvis du vil vise billeder i e-mail-
beskeden, skal du vælge .

Hvis der modtages nye e-mail-beskeder, mens e-mail-
programmet er lukket, vises der en meddelelse. Vælg
meddelelsen for at åbne en ny besked.

Besvarelse af en modtaget e-mail-besked
Vælg  for at svare på afsenderen eller  for at svare på
alle (afsenderen og de andre modtagere af e-mail-beskeden).

Svar på en mødeinvitation
Vælg Accepter, Tøvende eller Afvis. Møder, der er accepteret
eller foreløbigt accepteret, gemmes i kalenderen som
begivenheder.
Du kan kun modtage invitationer via Mail for Exchange.

Videresendelse af en modtaget e-mail-besked
Vælg .

Markér en e-mail-besked som læst eller ulæst
Åbn menuen, og vælg Marker som læst eller Marker som
ulæst.

Flytning af tidligere eller efterfølgende e-mail-besked
Vælg  eller .

Søgning efter en e-mail-besked
Start med at indtaste et søgeord i en e-mail-mappe ved hjælp
af det fysiske tastatur. Hvis en beskedtitel eller navnet på en
afsender eller modtager svarer til søgeordet, vises beskeden
på en liste.

Tilføjelse af e-mail-afsenderen til din kontaktliste
Åbn menuen, og vælg Føj til Kontakter.

Sletning af en e-mail-besked.
Vælg .
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Oprettelse og afsendelse af e-mail-beskeder
1 Vælg  > E-mail.
2 Vælg Ny besked.
3 Indtast en e-mail-adresse, eller vælg modtagere på listen

over kontakter.
Tilføj et semikolon (;) eller et komma (,) for at adskille
flere modtagere. Brug feltet Cc til at sende en kopi til
andre modtagere, eller skriv modtagerne i feltet Bcc, hvis
de skal være skjulte. Hvis feltet Cc eller Bcc ikke er synligt,
skal du åbne menuen og vælge Vis Cc eller Vis Bcc.

Tip! Hvis du vil søge efter modtagernes e-mail-adresser
efter navn, skal du angive navnet på en modtager, åbne
menuen og vælge Kontroller navne.

4 Angiv emnet, og skriv beskeden. Hvis du vil ændre
beskedens skrifttype, størrelse og tekstfarve, skal du
vælge ikonerne på værktøjslinjen.

5 Vælg .

Indstillinger af beskeder
Du kan definere et prioritetsniveau for din e-mail-besked og
angive, om beskeden er sendt som formateret tekst (HTML)
eller almindelig tekst.

Åbn menuen, og vælg Beskedindstillinger, når du skal
skrive en besked.

Angiv prioritetsniveauet.
Vælg Lav, Normal (standard) eller Højt.

Angivelse af tekstformatet
Vælg Formateret tekst (standard) eller Almindelig tekst.

Tilføjelse, lagring og sletning af vedhæftede filer
Vælg  > E-mail.

Du kan tilføje vedhæftede filer til en e-mail-meddelelse, du
er ved at skrive, og du kan fjerne vedhæftede filer.

Tilføjelse af en vedhæftet fil
Åbn menuen, og vælg Tilføj vedhæftet fil.

Sletning af en vedhæftet fil
Åbn menuen, og vælg Fjern vedhæftede filer.

Du kan åbne og gemme vedhæftede filer fra en modtaget e-
mail.

Åbning af en vedhæftet fil
Vælg den vedhæftede fil.

Lagring af en vedhæftet fil
Åbn menuen, og vælg Gem vedhæftede filer. Angiv et navn,
vælg, hvor den vedhæftede fil skal gemmes, og Gem.
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Oprettelse af en e-mail-signatur
1 Vælg  > E-mail.
2 Vælg Rediger konto og den ønskede konto.
3 Vælg Signatur.
4 Markér afkrydsningsfeltet Brug signatur.
5 Indtast signaturen, og vælg Gem.

Signaturen føjes til slutningen af brødteksten i alle beskeder,
du sender via denne konto. Du kan redigere og slette
signaturen, før du sender e-mail-beskeden.

Tip til oprettelse af e-mail-beskeder
Vælg  > E-mail.

Indsættelse af billede i brødteksten af en e-mail-besked
Vælg .

Kopiering af en tekst fra en e-mail-besked
1 Tryk på beskeden på sted, hvor kopieringen skal starte.
2 Tryk på og hold Skift-tasten nede, og brug piletasterne til

at vælge teksten.
3 Tryk på Ctrl + C for at kopiere teksten og Ctrl + V for at

indsætte den på et andet sted.

Organisering af e-mail-beskeder
Flytning af beskeder fra én mappe til en anden
Vælg  > E-mail.

Du kan flytte meddelelser til en anden e-mail-mappe eller til
en mappe i enhedens hukommelse eller til et
hukommelseskort.

1 Vælg mappen, åbn menuen, og vælg Flyt besked.
2 Vælg de beskeder, du vil flytte, og Flyt.
3 Vælg den mappe, som beskederne skal flyttes fra. Vælg

Ny for at oprette en ny mappe.

Søgning efter din post
Vælg  > E-mail.

Søgning efter en postkonto, mappe eller meddelelse
Brug det fysiske tastatur til at starte med at angive et søgeord
i en visning med postkonti, mapper eller meddelelser. De
elementer, der stemmer overens, vises.

Søgning i en e-mail-besked
1 Åbn en e-mail-besked.
2 Åbn menuen, og vælg Find i besked. Søgelinjen vises.
3 Angiv søgeordene i søgelinjen, og tryk på Enter.

Matchende termer fremhæves.

Sletning af e-mail-beskeder
Du kan slette en e-mail-besked ved at vælge beskeden og
vælge .
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Hvis du har aktiveret indstillingen Gem beskederne på
serveren i indstillingerne for indgående e-mail-beskeder,
når det drejer sig om en POP3-konto, slettes beskeden kun
fra enheden. Hvis du deaktiverer indstillingen og vil slette
beskeden fra serveren, skal du vælge beskeden og vælge
Slet.

Når det drejer sig om IMAP4-konti, bliver de beskeder, du
sletter, altid slettet fra serveren.

Synkronisering med Mail for Exchange
Synkronisering foregår automatisk med intervaller, som du
har angivet ved oprettelsen af Mail for Exchange-kontoen. Du
kan også når som helst starte synkroniseringen manuelt.

Kun det indhold, som du har angivet ved oprettelsen af
kontoen, synkroniseres. Hvis du ønsker at synkronisere
yderligere indhold, skal du redigere indstillingerne for Mail
for Exchange.

Manuel start af synkroniseringen
Vælg Mail for Exchange > Synkroniser manuelt i
statusmenuen.

Hvis du tidligere har synkroniseret kalenderen ved hjælp af
Nokia PC Suite, har du muligvis dobbeltforekomster af
kalenderposter på enheden.

Fjernelse af dobbeltforekomster af kalenderposter
1 Deaktiver kalendersynkroniseringen i indstillingerne for

Mail for Exchange.
Hvis du ikke deaktiverer kalendersynkroniseringen, før
du fjerner kalenderposter fra enheden, fjernes posterne
også fra serveren, næste gang der synkroniseres, og de
kan ikke tilbagesynkroniseres til enheden.

2 Vælg  > Kalender, åbn menuen, og vælg
Indstillinger > Rediger kalendere.

3 Vælg kalenderen, og vælg Slet.
4 Aktivér kalendersynkronisering under indstillinger for

Mail for Exchange. Kalenderen synkroniseres fra serveren
og tilbage til enheden under den næste synkronisering.

5 Hvis du stadig har dobbeltforekomster i enhedens
kalender, kan du fjerne dem fra serveren.

Tilføjelse af e-mail-widget på skrivebordet
Du kan føje e-mail-widget'en til enhedens skrivebord.
Widget'en viser, om du har modtaget e-mails, og antallet af
ulæste e-mails.

Tryk på skrivebordet, og vælg  > Desktop-menu > Tilføj
widget > E-mail.

E-mail-indstillinger
Indstillinger af e-mail-konto
Vælg  > E-mail.
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Åbn menuen E-mail, og vælg Rediger konto og en konto.
Kontrollér, at du ikke har forbindelse til postkassen.

Tip! Hvis du vil søge efter en konto, skal du starte med at
indtaste dens titel.

Kontakt din e-mail-udbyder for at få de korrekte indstillinger.

Kontooplysninger
Kontotitel  — Indtast en overskrift for kontoen.
Gem beskederne på serveren  — Kun for POP3-konti. Indstil
enheden til at lægge en kopi af hentede beskeder på
serveren.

Brugeroplysninger
Navn  — Angiv det navn, der skal vises som afsenderen i
beskeder.
Brugernavn og Adgangskode — Indtast dit brugernavn og
din adgangskode til e-mail-tjenesten.
E-mail-adresse  — Indtast din e-mail-adresse.

Indstillinger af indgående e-mail-beskeder
Indgående server  — Angiv værtsnavnet eller IP-adressen
for den POP3- eller IMAP4-server, som modtager dine e-mail-
beskeder.
Sikker godkendelse  — Indstil systemet til at bruge en
sikker godkendelsesmetode.

Sikker forbindelse  — Angiv sikkerhedsindstillingen for
indgående beskeder. Følg vejledningen fra din e-mail-
udbyder.
Port  — Indtast portnummeret. Følg vejledningen fra din e-
mail-udbyder.

Indstillinger for udgående e-mail-beskeder
Udgående server  — Indtast værtsnavnet eller IP-adressen
på den SMTP-server, som sender dine e-mail-beskeder.
Sikker godkendelse  — Indstil systemet til at bruge en
sikker godkendelsesmetode.
Brugernavn og Adgangskode — Indtast dit brugernavn og
din adgangskode til SMTP-serveren.
Sikker forbindelse  — Angiv sikkerhedsindstillingen for
udgående beskeder.
Port  — Indtast portnummeret. Følg vejledningen fra din e-
mail-udbyder.
Brug forbindelsesspecifikke SMTP-servere  — Brug
forbindelsesspecifikke SMTP-servere til at sende e-mail-
beskeder. Vælg Rediger SMTP-servere for at redigere SMTP-
serverindstillingerne.

E-mail-indstillinger
Vælg  > E-mail, åbn menuen E-mail, og vælg
Indstillinger.

Angiv følgende:
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Standardkonto  — Angiv, hvilken konto der er
standardkontoen. Den konto, der oprettes først, angives som
standard.
Nyt beskedformat  — Vælg formatet for nye e-mail-
beskeder. Standardværdien er formateret tekst (HTML).
Indgående beskeder  — Vis en meddelelse, når du
modtager e-mails.
Føj automatisk til Kontakter  — Føj automatisk
meddelelsens modtagere til Kontakter.
Opdater automatisk  — Indstil enheden til at hente
beskeder automatisk.
Opdater ved tilslutning via  — Angiv, hvilken
forbindelsestype der skal bruges til automatisk hentning.
Opdateringsinterval  — Angiv, hvor ofte beskeder skal
hentes. Standardværdien er 15 minutter.

Nokia Messaging-indstillinger
Vælg  > E-mail og Rediger konto > Nokia
Messaging.

Visning af brugeroplysninger
Vælg Tjenesteoplysninger. Du kan ikke redigere disse felter.

Ændring af Nokia Messaging-indstillinger
Vælg Synkronisering, og vælg en af følgende indstillinger:
Dage  — Vælg de dage, hvor du ønsker, at synkroniseringen
bliver udført.

Timer  — Vælg det klokkeslæt, hvor synkroniseringen skal
udføres på de valgte dage.
Synkroniser under roaming  — Vælg denne indstilling, hvis
du ønskes, at synkroniseringen udføres under roaming uden
for hjemmenetværket.
Deaktiver synkronisering når  — Angiv et niveau for
batteriforbrug, hvor du ønsker, at synkroniseringen stopper.
Send og modtag  — Angiv synkroniseringsintervallet.
Synkroniser indbakke  — Vælg denne indstilling, hvis du
ønsker, at indbakken skal synkroniseres.
Hentningsstørrelse  — Vælg, om du kun vil hente e-mail-
beskedens overskrift, en del af beskeden eller hele beskeden.
Fjern beskeder, der er ældre end  — Vælg en tidsperiode,
efter hvilken e-mail-beskeder slettes fra enheden.
Synkroniser kladder  — Vælg denne indstilling, hvis du
ønsker, at e-mail-beskederne i mappen Kladder skal
synkroniseres.
Synkroniser sendte beskeder  — Vælg denne indstilling,
hvis du ønsker, at e-mail-beskederne i mappen Sendte
beskeder skal synkroniseres.

Tilføjelse eller ændring af postkasser
1 Vælg Nokia Messaging: Mailbokse.
2 Vælg Tilføj ny mailboks, hvis du vil tilføje en ny

postkasse. Titlen på hver postkasse hentes fra Nokia
Messaging-serveren. Vælg en postkasse.
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3 Hvis du vil ændre en postkasse, skal du vælge den og
vælge en af følgende indstillinger:

Mailboksnavn  — Skift postkassens navn.
Marker beskeder som læst på serveren  — Vælg denne
indstilling, hvis du vil læse status for de e-mail, der skal
synkroniseres på serveren.
Mit navn  — Skift navn.
Adgangskode  — Skift adgangskode.
E-mail-adresse  — Din e-mail-adresse. Du kan ikke
redigere dette felt.
Brug signatur  — Hvis du vil bruge en signatur, skal du
markere afkrydsningsfeltet og Signatur. Indtast
signaturen, og vælg OK.

Indstillinger for Mail for Exchange
Vælg  > E-mail. Åbn menuen, og vælg Rediger
konto > Mail for Exchange.

Visning af synkroniseringsoplysninger
Vælg Detaljer. Antallet af elementer, der blev tilføjet,
opdateret eller slettet ved den seneste synkronisering, vises.

Hvis du vil ændre indstillingerne Mail for Exchange, skal du
vælge Indstillinger og vælge en af følgende indstillinger:

Synkroniseringstidsplan
Peak-starttidspunkt og Peak-sluttidspunkt — Vælg et
start- og sluttidspunkt for spidsbelastningsperioden.
Peak-dage  — Vælg de ugedage, hvor
spidsbelastningstiderne skal gælde. Du skal vælge mindst én
dag.
Peak-kalender  — Vælg et synkroniseringsinterval for
spidsbelastningsperioder. Hvis du vælger Altid aktiveret,
sendes nye meddelelser og andre ændringer på serveren til
enheden uden forsinkelse.
Off-peak-kalender  — Vælg et synkroniseringsinterval for
perioder uden for spidsbelastning.

Forbindelse
Server  — Rediger adressen på Exchange-serveren.
Port  — Rediger portnummeret for Exchange-
serverforbindelsen.
Sikker forbindelse  — Benyt en sikker forbindelse.
Konfliktløsning  — Definer, hvilket element der gemmes,
hvis det er blevet redigeret på både enheden og serveren
siden sidste synkronisering.

Legitimationsoplysninger
Brugernavn  — Rediger dit brugernavn til Exchange-
serveren.
Adgangskode  — Rediger din adgangskode til Exchange-
serveren.

E-mail 75

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.



Domæne  — Rediger dit domæne på Exchange-serveren.

E-mail
Synkroniser e-mail  — Aktivér synkronisering af mail.
E-mail-adresse  — Rediger din e-mail-adresse.
Kontotitel  — Rediger kontotitlen.
Signatur  — Brug en signatur i de e-mail-meddelelser, som
er sendt fra din Mail for Exchange-konto.
Synkroniser beskeder tilbage  — Definer, hvordan gamle
meddelelser synkroniseres fra serveren.
Ved afsendelse af e-mail  — Definer, om udgående
meddelelser sendes med det samme eller kun ved næste
synkronisering.

Kalender og opgaver
Synkroniser kalender og opgaver  — Aktivér
synkronisering af kalender og opgaver.
Kalender  — Definer, hvilken kalender der bruges til Mail for
Exchange.
Synkroniser kalender tilbage  — Definer, hvordan gamle
begivenheder og opgaver i kalenderen synkroniseres med
serveren.
Synkroniser fuldførte opgaver  — Medtag fuldførte
opgaver i synkroniseringen.

Kontakter
Synkroniser kontakter  — Aktivér synkronisering af
kontakter.
Første synkronisering  — Definer, om alle lokale
kontaktpersoner fjernes, når enheden synkroniseres med
serveren for første gang.

Gensynkronisering
Fuld synkronisering  — Start fuld gensynkronisering.

Valgmulighederne kan variere.

Konfigurer de forbindelsesspecifikke SMTP-servere
Konfiguration af forbindelsesspecifikke SMTP-servere gør det
muligt for e-mail-programmet at oprette forbindelse til en
SMT-server og sende e-mail-beskeder, når du roamer mellem
forbindelser fra forskellige udbydere af e-mail-tjenester.

1 Hvis du vil bruge forbindelsesspecifikke SMTP-servere,
 > E-mail, skal du åbne menuen og vælge Rediger

konto.
2 Vælg den ønskede konto.
3 Vælg Brug forbindelsesspecifikke SMTP-servere.
4 Vælg Rediger SMTP-servere for at redigere SMTP-

servere. Foretag ændringerne, og vælg Gem.

76 E-mail

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.



Billedtagning og optagelse af videoklip

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på
2576 x 1921 pixel (5 megapixel). Billedopløsningen kan se
anderledes ud i denne vejledning.

Kamera
Aktivere kameraet

Åbn objektivdækslet. Hvis kameraet er aktiveret i
baggrunden, og objektivdækslet er åbent, skal du trykke på
udløsertasten for at aktivere kameraet.

Billedtagning
Billedindikatorer
Indikatorerne i søgeren i kameraet viser de aktuelle
kameraindstillinger. Indikatorerne i billedtilstand er
følgende:

1 Luk
2 Tilstand i brug (for eksempel Automatisk)
3 Blitztilstand i brug (for eksempel Automatisk)
4 Optagelsesindstillinger (  )
5 Billeder (  )
6 Zoomniveau (skjult ved standardzoomniveau)
7 Trådkors til autofokus ( , vises ikke i alle

billedtilstande)
8 Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med

de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og den
tilgængelige hukommelse).

9 Hukommelse i brug (for eksempel Internt lager)
10 Billedopløsning (f.eks. )
11 Hvidbalance (for eksempel  ). Kun synlig, hvis den er

indstillet til andet end Automatisk.
12 Eksponering (for eksempel  ). Kun synlig, hvis den er

indstillet til andet end 0.
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13 ISO-følsomhed (f.eks.  ). Kun synlig, hvis den er indstillet
til andet end Automatisk.

14 Geokode ( , hvis geokodning er aktiveret). Ikonet
blinker, når koordinaterne for placeringen modtages.

Billedoptagelse
Når du tager et billede, skal du være opmærksom på
følgende:

• Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
• Kvaliteten af et digitalt zoomet billede er mindre end et

billede, hvor der ikke er zoomet.
• Kameraet går i batterisparetilstand, hvis du ikke

foretager nogen handlinger i omkring et minut. Tryk på
berøringsskærmen for at fortsætte med at tage billeder.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke
blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen
over blitzen, når du tager et billede.

1 Åbn objektivdækslet for at aktivere kameraet. Hvis
kameraet er aktiveret i baggrunden, og objektivdækslet
er åbent, skal du trykke på udløsertasten for at aktivere
kameraet.

2 Hvis du vil skifte fra videotilstand til billedtilstand, skal
du vælge .

3 Tryk udløsertasten halvvejs ned for at fastlåse fokus på
en genstand. En grøn indikator for låst fokus vises. Hvis

fokus ikke var låst, vises en rød fokusindikator. Slip
udløsertasten, og tryk den halvt ned igen. Du kan også
tage et billede uden at låse fokus.

4 Tryk udløsertasten helt ned for at tage et billede. Flyt ikke
enheden, før billedet er gemt.

Zoom ind eller ud
Brug lydstyrketaster.

Skift mellem normal og fuld skærm
Tryk på søgerområdet.

Geokodning af billeder og videoklip
Hvis du har aktiveret geokodning, gemmer enheden
geokodeoplysninger såsom land, by og forstad for hvert
billede og videoklip, du tager eller optager.

Du skal bruge en internetforbindelse for at kunne geokode
oplysninger til dine filer.

Det kan tage flere minutter at modtage
geokodeoplysningerne. Tilgængeligheden og kvaliteten af
GPS-signaler kan påvirkes af din placering, bygninger,
naturlige forhindringer og vejrforhold. Dine
geokodeoplysninger gemmes kun på din enhed. Hvis du deler
en fil, der indeholder geokodeoplysninger, deles
geokodeoplysningerne også, og din placering kan være
synlig for tredjeparter, som får vist filen.
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Aktivér geokodning
Når du aktiverer kameraet første gang, spørger enheden, om
du vil aktivere geokodning. Gør følgende for at aktivere
geokodning senere:

1 Vælg  > Kamera.
2 Åbn menuen Kamera, og vælg Geotagging.
3 Markér afkrydsningsfeltet Aktiver geotagging, og tryk

på OK.

Når du har taget et billede
Efter du har taget et billede, vises post-capture-visningen. I
denne visning kan du f.eks. slette billedet eller redigere
billedets koder.

Hvis du har valgt Vis taget billede > Nej under kameraets
generelle indstillinger, vender kameraet tilbage til pre-
capture-visningen, og post-capture-visningen vises ikke. I
dette tilfælde kan du redigere billedet i Billeder.

Hvis det billede, du har taget bliver geokodet, vises geokoder
for land, by og forstad i post-capture-visningen. Hvis der ikke
er tilgængelige geokoder, i det øjeblik billedet tages,
forsøger enheden at hente geokoder. Henter geotags vises.

Når du har taget et billede, skal du vælge mellem følgende:

  — Vend tilbage til pre-capture-visningen.
  — Rediger billed- og geokoder.

  — Del dine billeder med andre.
  — Slet billedet.
  — Åbn programmet Fotos.

Du kan ikke zoome i billeder i post-capture-visningen.

Optagelse af videoklip
Videoindikatorer
Indikatorerne i søgeren i kameraet viser de aktuelle
kameraindstillinger. Indikatorerne i videotilstand er
følgende:

1 Luk
2 Tilstand i brug (for eksempel Automatisk video)
3 Lydoptagelse (f.eks. lydoptagelse deaktiveret )
4 Optagelsesindstillinger (  )
5 Medieafspiller (  )
6 Zoomniveau (skjult ved standardzoomniveau)
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7 Trådkors til autofokus (  )
8 Resterende tid. Anslået samlet optagetid for video ved

brug af de aktuelle indstillinger og den tilgængelige
hukommelse.

9 Hukommelse i brug (for eksempel )
10 Videoopløsning (f.eks. )
11 Hvidbalance (for eksempel  ). Kun synlig, hvis den er

indstillet til andet end Automatisk.
12 Eksponering (for eksempel  ). Kun synlig, hvis den er

indstillet til andet end 0.
13 Geokode (  synlig, hvis geokodning er aktiveret). Ikonet

blinker, når koordinaterne for placering hentes.

Optagelse af et videoklip
Start af optagelse
1 Åbn objektivdækslet for at aktivere kameraet. Hvis

kameraet er aktivt i baggrunden, og objektivdækslet er
åbnet, skal du trykke på udløsertasten for at aktivere
kameraet.

2 Hvis du vil skifte fra billed- til videotilstand, skal du vælge
.

3 Tryk udløsertasten halvvejs ned for at fastlåse fokus på
en genstand. En grøn indikator for låst fokus vises. Hvis
fokus ikke var låst, vises en rød fokusindikator. Slip
udløsertasten, og tryk den halvt ned igen. Du kan også
optage et videoklip uden at låse fokus.

4 Tryk udløsertasten helt ned for at starte optagelsen.

Den forløbne optagetid vises med rødt.

Stop af optagelse
Tryk på udløsertasten.

Skift mellem normal og fuld skærm
Tryk på søgerområdet.

Når du har optaget et videoklip
Efter du har optaget et videoklip, vises post-recording-
visningen. I denne visning kan du for eksempel slette
videoklippet eller redigere koder.

Hvis du har valgt Vis optaget video > Nej i de generelle
kameraindstillinger, vender kameraet tilbage til pre-
recording-visningen, og post-recording-visningen vises ikke.

I post-recording-visningen kan du vælge mellem følgende:

  — Vend tilbage til pre-recording-visningen.
  — Rediger videoklip- og geotags.
  — Del dine videoklip med andre.
  — Slet videoklippet.
  — Åbn Media player, og afspil videoklippet.
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Kameraindstillinger
Tilstande
Når kameraet aktiveres, er den senest anvendte tilstand i
brug.

Vælg  > Kamera og .

Vælg en af følgende indstillinger:
 Automatisk  — Standardbilledtilstanden. Tag billeder i en

række forskellige situationer.
 Nat  — Tag billeder med dårlige lysforhold.

Billedbehandlingen kan tage længere tid.
 Makro  — Fokusér på objekter, som er tæt på. Billederne

kan være modtagelige for mærkbare kamerarystelser.
 Landskab  — Tag landskabsbilleder med tydeligt omrids,

farver og kontrast.
 Portræt  — Tag portrætbilleder af folk under gode

lysforhold.
 Action  — Brug kort eksponeringstid til at fotografere

objekter i hurtig bevægelse. Du kan tage flere billeder hurtigt
efter hinanden. Trådkorset til autofokus vises ikke.

 Automatisk video  — Standardvideotilstanden. Optag
videoklip i en række forskellige situationer.

 Natvideo  — Optag videoklip med dårlige lysforhold. Der
optages færre billeder pr. sekund (FPS) i forhold til den
automatiske videotilstand. Det kan tage længere tid at
behandle videoklippet.

Billedindstillinger
Hvis du ændrer tilstanden, nulstilles indstillingerne for
hvidbalance, eksponering og ISO-følsomhed til
standardværdier. Billedopløsningen forbliver den samme.

1 Vælg  > Kamera og .
2 Vælg en af følgende indstillinger:

Hvidbalance  — Vælg de aktuelle lysforhold. Farver
gengives mere præcist.
Eksponering  — Juster eksponeringskompensationen.
Hvis du tager billeder af et mørkt motiv med en meget
lys baggrund, f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til
+1 eller +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.
ISO-følsomhed  — Juster lysfølsomheden. Øg
lysfølsomheden i situationer med dårlige lysforhold for
at undgå undereksponerede og ufokuserede billeder.
Hvis du øger lysfølsomheden, kan der komme mere
billedstøj på billederne.
Opløsning  — Vælg billedopløsning.

Videoindstillinger
1 Vælg  > Kamera.
2 Vælg om nødvendigt  for at skifte fra billedtilstand til

videotilstand.
3 Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:
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Hvidbalance  — Vælg de aktuelle lysforhold. Farver
gengives mere præcist.
Eksponering  — Juster eksponeringskompensationen.
Hvis du filmer et mørkt motiv med en meget lys
baggrund, f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til +1
eller +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.
Opløsning  — Vælg videoopløsningen. Videoklipfiler
med høj opløsning er større.

Indstillinger for blitz
Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke
blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen
over blitzen, når du tager et billede.

Hvis du ændrer tilstanden, nulstilles indstillingerne for blitz
til standardværdier.

1 Vælg  > Kamera og .
2 Vælg en af følgende indstillinger:

 Automatisk  — Blitz anvendes automatisk, hvis
lysforholdene kræver det.

 Altid aktiveret  — Blitz anvendes altid. Tagne billeder
kan blive overeksponeret

 Fjernelse af røde øjne  — Der anvendes en lille
blitz, før billedet tages for at reducere rødøjeeffekten.

 Altid deaktiveret  — Blitz anvendes ikke. Tagne
billeder kan blive undereksponeret og ufokuserede.

Generelle indstillinger
Vælg  > Kamera og .

Vælg en af følgende indstillinger:

Hukommelse i brug  — Vælg Internt lager eller et
hukommelseskort, hvis det er sat i. Når det gælder den
interne lagring, gemmes filen i mappen Kamera. På
hukommelseskortet gemmes filerne i mappen DCIM (Digital
Camera Images). Når du opretter forbindelse mellem
enheden og pc'en, vises begge mapper som DCIM-mapper på
pc'en, hvilket betyder, at din pc kan identificere enheden som
et kamera.
Navn på ophavsmand  — Indtast et navn, som automatisk
sættes ind i metadataene for dine billeder eller videoklip.
Vis taget billede  — Angiv, hvor længe billeder skal vises,
efter de er blevet taget. Hvis du slet ikke ønsker, at billedet
skal vises, skal du klikke på Nej. Denne indstilling er
tilgængelig, hvis billedtilstanden er i brug.
Vis optaget video  — Angiv, hvor længe videoklip skal vises,
efter de er blevet optaget. Klik på Nej, hvis du slet ikke ønsker,
at videoklippet skal vises. Denne indstilling er tilgængelig,
hvis videotilstanden er i brug.
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Gendannelse af kameraets standardindstillinger
Hvis du vil gendanne kameraets standardindstillinger, skal du
åbne menuen og vælge Gendan indstillinger.

Visning af billeder med programmet Billeder
Visning af billeder
I programmet Billeder kan du se billeder som
miniaturebilleder i en gittervisning eller fulde billeder
individuelt. Du kan zoome, panorere og redigere i billeder og
billedtags. Du kan også se diasshows, bruge et tv-
udgangskabel til at vise billeder på et tv og dele billeder med
dine venner.

Visning af billeder i en gittervisning
Vælg et billede, og hold det nede for at dele det, slette det,
markere det som favorit, fjerne markeringen eller få vist
billedoplysninger.
I gittervisningen kan du få vist og gennemse flere billeder i
en mappe eller filtreret gruppe. Billederne vises som
miniaturebilleder. Små ikoner på miniaturebilleder angiver
metadata såsom tags.

Visning af billede i fuld skærmvisning
Vælg billedet i gittervisningen.

Visning af billeder i diasshow
Vælg  i fuld skærmvisning. Hvis du vil stoppe diasshowet,
skal du trykke et sted på skærmen.

Slut et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden for at vise
billeder på en tv-skærm.

Indstillinger for tv-udgang 
1 Vælg  > Indstillinger og TV-out.
2 Vælg PAL (standard, som bruges f.eks. i Europa) eller

NTSC (bruges f.eks. i USA).
3 Vælg Gem.
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Sortering af billeder
Vælg  > Fotos, og åbn menuen.

Sortering af billeder efter dato
Vælg Sorter efter dato, og vælg, om der skal vises billeder
fra en bestemt dag eller en bestemt tidsperiode.

Sortering af billeder efter koder
Vælg Sorter efter tags, og vælg elementer, der skal
inkluderes i metadataene for de billeder, du vil vise.

Sortering af billeder efter mapper
1 Vælg Sorter efter mappe.
2 Vælg en af følgende indstillinger:

Standardmappe for kamera  — Vis mappen, hvor
programmet Kamera gemmer de billeder, der er taget.
Brugerdefineret mappe  — Vælg den mappe, du vil vise.
Alle billeder  — Vis alle de billeder, der er fundet på
enheden eller et hukommelseskort, hvis tilgængeligt.

Redigering af billeder
Vælg  > Fotos.

Åbning af et billede for at redigere det
1 Vælg det billede, du vil ændre, i gitteret. Billedet vises i

fuld skærmtilstand.
2 Berør billedet.

Vælg en af følgende indstillinger:
  — Roter et billede.
  — Beskær et billede.
  — Slet et billede.
  — Del et billede.
 eller  — Fortryd eller Annuller fortrydelse af en

handling.

Brug af andre funktioner til redigering
Åbn menuen, og vælg Rediger billede. Du kan f.eks. tilpasse
størrelsen på et billede, vende et billede vandret eller lodret
eller justere indstillingerne for lysstyrke og kontrast.
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Redigerings af koder
Du kan oprette nye koder, redigere koder, som du tidligere
har oprettet, tilføje eller redigere stedsoplysninger eller
fjerne koder fra billeder.

Vælg  > Fotos.

1 Vælg det billede, du vil redigere.
2 Vælg  i normal skærmvisning.

Du kan også redigere koder fra flere billeder i
gittervisningstilstanden. Åbn menuen, og vælg Rediger
billeders tags og de billeder, du vil redigere.

3 Vælg de ønskede koder fra skyen og OK.

Redigering af stedsoplysninger
Vælg Geotags. Geokodningselementer skal vælges
individuelt.

Oprettelse af en ny kode.
Vælg Ny, angiv et kodenavn, og vælg OK.

Billedindstillinger
1 Vælg  > Fotos.
2 Åbn menuen, og vælg Indstillinger.
3 Angiv følgende:

Sorter  — Som standard vises miniaturebillederne i
kronologisk rækkefølge med det ældste billede først. Du
kan også sortere billeder efter navn.
Diasshow  — Definer hastigheden for diasshow.

Gruppering af billeder efter måned
Hvis du vil vise billederne, så de bliver adskilt af månedstitler
i gittervisningen, skal du vælge Gruppér efter måned.

Visning af indikatorer på metadata
Hvis du vil se små metadataikoner på de billeder, der har
vedhæftede metadata, skal du vælge Vis
metadataindikatorer.

De indstillinger, der muliggør redigering, kan variere.

Deling af billeder og videoklip
Om deling af indhold
Du kan dele dit indhold, f.eks. billeder eller videoklip, ved at
overføre dem til internettjenester såsom Ovi, der udbydes af
Nokia, eller Flickr. Du skal have en aktiv internetforbindelse
og en eksisterende konto til deling for at dele indhold.

Oprettelse af en konto til deling
Du kan sende indhold til forskellige tjenester, hvis du har en
konto til deling. Hvis du forsøger at dele, uden at du har en
konto, bedes du om først at oprette en konto. Følg
vejledningen på skærmen.
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Gør følgende for at oprette en ny konto til deling på forhånd:

1 Vælg  > Indstillinger og Deling af konti > Ny.
2 Vælg en tjeneste.
3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg

Godkend. Afhængigt af tjenesten kan det være
nødvendigt at oprette en konto ved hjælp af en
internetbrowser. Følg vejledningen på skærmen.

Deling af elementer
1 Vælg de elementer, du vil dele, og vælg Del via

tjeneste.
2 Indtast en titel og beskrivelse, og vælg Del.

Du kan redigere i tags, vælge, hvilken konto til deling der
skal bruges, eller redigere mulighederne for deling.
Du kan redigere metadata på de enkelte billeder, når du
deler flere elementer, ved at trykke på miniaturebilledet.
Ændringer i filer under deling påvirker ikke metadata for
det faktiske indhold.

Koder
Når du deler indhold, kan du se eventuelle indikatorer på
metadata i form af små ikoner på billedernes
miniaturebilleder.

  — Billedet tildeles titel, beskrivelse eller tags.

  — Filen indeholder GPS-koordinater eller oplysninger om
den person, der har oprettet filen. Hvis der ikke vælges, at
metadata skal fjernes, vises .

Redigerings af tags
Vælg Tags.

Deling af elementer via Bluetooth-forbindelse
1 Vælg de elementer, du vil sende, og vælg Send via

Bluetooth.
2 Vælg den enhed, du vil sende elementerne til. Du skal

måske oprette en binding til enheden.

Afsendelse af elementer via e-mail
Vælg de elementer, du vil sende, og vælg Send via e-mail.

Indstillinger for deling
Du kan dele indhold ved at vælge Indstillinger og vælge en
af følgende indstillinger:

Billedstørrelse  — Angiv billedstørrelsen.
Metadata  — Angiv, hvilke indholdsoplysninger der skal
sendes sammen med indholdet.
Personlige oplysninger  — Angiv, hvem der kan se
indholdet på din Flickr-konto.
Album  — Vælg albummet til indholdet.

De indstillinger, der muliggør redigering, kan variere.
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Visning af delingsstatus
Når du har valgt Del, flyttes indholdet til overførselskøen. I
statusområdet angives statussen på den aktuelle overførsel
med følgende ikoner:

Deling er i gang.
Deling afventer, fordi der ikke er en tilgængelig
forbindelse. Åbn statusområdemenuen, og vælg
ikonet for at forsøge at oprette en forbindelse, eller
annuller delingen.
Deling er blokeret, fordi der er sket en fejl. Åbn
statusområdemenuen, og vælg ikonet for at se flere
deltaljerede oplysninger om fejlen, og prøv igen,
eller annuller delingen.

Når overførslen er fuldført, fjernes ikonet fra statusområdet.

Redigering af delingskonti
Vælg  > Indstillinger og Deling af konti. Vælg en
konto.

Ovi

Ændring af adgangskoden
Indtast den nye adgangskode, og vælg Gem.

Fjernelse af kontoen
Vælg Slet.

Hvis du ændrer kontooplysningerne ved hjælp af enheden,
kan du ikke ændre brugernavnet.

Flickr

Ændring af kontooplysninger
Vælg Rediger, og følg instruktionerne. Vend tilbage til
dialogboksen til ændring af konto, og vælg Godkend.

Fjernelse af kontoen
Vælg Slet.

Du kan kun redigere dine Flickr-kontooplysninger ved hjælp
af browseren.
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Afspilning af musik og videoklip

Om medieafspilleren
Med medieafspilleren kan du lytte til musik og andre lydfiler,
der er gemt på enheden eller et kompatibelt
hukommelseskort (hvis der er indsat et hukommelseskort)
og lytte til lydstreams fra internettet. Du kan også afspille
videoklip eller streame videoklip fra internettet samt
streame indhold fra tilgængelige medieservere.

Vælg  > Medieafspiller.

Lytning til musik
Vælg .

Afspilning af videoklip
Vælg .

Lytning til internetradio
Vælg .

Blanding af alle sange
Vælg .

Gennemsyn af medieservere
Vælg medieserveren ( ). Hvis der er flere end fire
tilgængelige servere, og du vil se alle servere, skal du vælge

Mere.

Filformater
Vælg  > Medieafspiller.

De understøttede videofilformater er 3GP, MOV, AVI, MP4,
WMV og ASF. Streamingfunktionen afhænger af den
tilgængelige båndbredde.

De understøttede lydfilformater er MP3, AAC, WMA, M4A, AMR,
AWB og WAV.

De understøttede afspilningslisteformater er M3U, PLS, ASX,
WAX, WVX og WPL.

Medieafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle
funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.
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Tilføjelse af medie-widgetten til skrivebordet
Du kan tilføje medie-widgetten til skrivebordet på din enhed.
Med widgetten kan du kontrollere lydafspilning (musik eller
internetradio) og få vist medieafspillerens visning Nu
afspilles.

Tryk på skrivebordet, og vælg  > Desktop-menu > Tilføj
widget > Medieafspiller.

Søgning efter mediefiler
Vælg  > Medieafspiller.

I de visninger, som angiver mediefiler, skal du starte med at
indtaste søgetermerne ved hjælp af tastaturet. Søgelinjen
bliver synlig. De filer, der opfylder søgekriterierne, vises.

Visning af MAFW-plug-in-programmer
Du kan få vist MAFW (Media Application Framework)-plug-in-
programmer, der er installeret for medieafspilleren.

Vælg  > Medieafspiller.

Åbn menuen, og vælg Plug-ins og plug-in-program.

Brug Programstyring til at installere, opdatere eller fjerne
plug-in-programmer.

Afspilning af musik med medieafspiller
Afspille musik
Vælg  > Medieafspiller og Musik.

Afspil en sang
Vælg .

Midlertidig afbrydelse af afspilning
Vælg . Du kan også bruge mellemrumstasten på det fysiske
tastatur.

Stop af afspilning
Vælg .

Afspilning af næste eller forrige sang
Vælg  eller . Du kan også bruge piletasterne på det
fysiske tastatur.

Gentagelse af den sang, der afspilles
Vælg .

Hurtig spoling frem eller tilbage
Vælg og hold  eller  nede.

Blanding
Vælg .

Justering af lydstyrken
Hvis du vil åbne og lukke lydstyrketasterne, skal du vælge

. Brug skyderen eller lydstyrketasterne til at justere
lydstyrken.
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Gennemsyn af musikbiblioteket
Vælg  > Medieafspiller og Musik.

Gennemsyn af musikbiblioteket
Åbn menuen, og vælg Alle album, Alle sange, Genrer,
Kunstnere eller Afspilningslister.

Åbn visningen Nu afspilles
Vælg .

Skift mellem visningen af den aktuelle sang og den
aktuelle afspilningsliste i visningen Nu afspilles
Vælg billedet til albumcoveret.

Indstilling af en sang som ringetone
Vælg og hold en sang i en oversigt over sange, og vælg
Anvend som ringetone i genvejsmenuen.

I visningen Nu afspilles kan du gemme afspilningslisten eller
slette den aktuelle afspilningsliste fra menuen.

Hvis du lukker og genåbner medieafspillerprogrammet,
anvendes den visning, som sidst er valgt.

Visning af afspilningslister
Medieafspillerens bibliotek indeholder et standardsæt af
automatiske afspilningslister. Indholdet af
afspilningslisterne opdateres, hver gang de åbnes. Du kan
ikke redigere eller slette automatiske afspilningslister.

Vælg  > Medieafspiller og Musik. Åbn menuen, og vælg
Afspilningslister og den ønskede valgmulighed.

Tilføjelse af sange til aktuelle afspilningslister
Vælg  > Medieafspiller og Musik.

Tilføjelse af sang til den aktuelle afspilningsliste
Vælg og hold en sang nede, og vælg Føj til afspiller nu i pop
op-menuen.
Den valgte sang føjes til listen Nu afspilles.

Tilføjelse af alle sange i biblioteksvisningen til den
aktuelle afspilningsliste
Vælg en kunstner, et album, en genre eller en afspilningsIiste
i biblioteksvisningen, åbn menuen, og vælg Føj sange til
afspiller nu.
Alle sange i den aktuelle biblioteksvisning er føjet til listen
Nu afspilles.

Fjernelse af en sang fra den aktuelle afspilningsliste
Når den aktuelle afspilningsliste vises i visningen Nu afspilles,
skal du vælge og holde en sang nede og vælge Slet fra
afspiller nu i pop op-menuen.

Sletning af den aktuelle afspilningsliste, før der tilføjes
nye sange
Åbn menuen i visningen Nu afspilles, og vælg Ryd afspiller
nu.
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Afspilningen stoppes, og den tidligere visning vises.

Lagring af afspilningslister
1 Vælg  > Medieafspiller og .
2 Hvis du vil gemme elementerne i visningen Nu afspilles

som en afspilningsliste, skal du vælge Gem
afspilningsliste.

3 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg Gem. Hvis
du vil erstatte en eksisterende afspilningsliste, skal du
angive det helt præcise navn på den afspilningsliste, du
vil erstatte.

Blanding af sange
Med blandingsfunktionen kan du lytte til sange fra visningen
Nu afspilles eller afspilningslister i tilfældig rækkefølge.

Vælg  > Medieafspiller.

Blanding af sange
Vælg .

Stop af blanding
Vælg .

Brug af FM-senderen
Om FM-senderen
Med FM-senderen kan du afspille sange, der er gemt på din
enhed, via en hvilken som helst kompatibel FM-modtager,
f.eks. en bilradio eller et stereoanlæg.

FM-senderen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande. På det
tidspunkt, hvor dette dokument blev udarbejdet, kunne FM-
senderen anvendes i følgende europæiske lande: Belgien,
Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Holland, Irland, Island,
Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet,
Tyskland og Østrig. Du kan finde de nyeste oplysninger samt
en liste over ikke-europæiske lande på www.nokia.com/
fmtransmitter.

FM-senderen fungerer inden for en afstand af højst 3 meter.
Transmissionen kan forstyrres af forhindringer såsom
vægge, andre elektroniske enheder eller radiostationer. FM-
sendere kan skabe interferens på nærliggende FM-
modtagere, som er indstillet på samme frekvens. Søg altid
efter en ledig FM-frekvens på modtageren, før du anvender
FM-senderen.

Senderen benytter frekvensområdet fra 88,1 til 107,9 MHz.

Hvis senderen ikke har sendt noget i et minut, slukkes den
automatisk.

FM-senderen kan ikke bruges, mens et headset eller tv-
udgangskabel er tilsluttet.
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Afspilning af musik ved hjælp af FM-senderen
1 Vælg  > Medieafspiller.
2 Vælg en sang, som skal afspilles, åbn menuen, og vælg

FM-sender.
3 Vælg FM-sender til for at aktivere FM-senderen.
4 Vælg Frekvens for at vælge frekvens.

Opkald sendes ikke ved hjælp af FM-senderen. Afspilning
afbrydes midlertidigt, så længe opkaldene er i gang. FM-
senderen kan ikke bruges under USB-opladning.

Indstillinger for FM-senderen 
1 Vælg  > Indstillinger og FM-sender.
2 Vælg FM-sender til for at aktivere FM-senderen.
3 Vælg Frekvens for at vælge frekvens.

Afspilning af videoklip med medieafspiller
Afspilning af videoklip
Vælg  > Medieafspiller og Video.

Afspilning af et videoklip
Vælg .

Hurtig spoling frem eller tilbage
Vælg og hold  eller  nede.

Justering af lydstyrken
Hvis du vil åbne eller lukke lydstyrketasterne, skal du vælge

. Brug skyderen eller lydstyrketasterne til at justere
lydstyrken.

Sletning af et videoklip
Vælg .

Gennemsyn af musikbiblioteket
Biblioteket indeholder videoklip, som er optaget med
enhedens kamera, overført til din pc eller overført fra
internettet, samt videostreams, der er angivet som
bogmærke.

1 Vælg  > Medieafspiller og Video.
2 Åbn menuen, og filtrer visningen efter dato og kategori.

Tilføjelse, redigering og fjernelse af videobogmærker
Tilføjelse af et videobogmærke
1 Brug webbrowseren til at gå til en webside, der

indeholder videostream. Streamen åbnes i
medieafspilleren.

2 Når streamen afspilles, skal du vælge  for at gemme
den som bogmærke.

3 Indtast navnet og internetadressen på bogmærket, og
vælgGem.
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Redigering eller fjernelse af et bogmærke
Vælg Video > Videobogmærker, vælg og hold bogmærket
nede for at åbne en pop op-menu, og vælg Rediger eller
Slet.

Brug af tv-udgang til at afspille videoklip på dit tv
Indstilling af det anvendte fjernsynssystem
1 Vælg  > Indstillinger og TV-out.
2 Vælg PAL (standard, som bruges f.eks. i Europa) eller

NTSC (bruges f.eks. i USA).
3 Vælg Gem.

Afspilning af videoklip på et tv
1 Tilslut et kompatibelt tv-udgangskabel til din enhed.

2 Vælg Medieafspiller > Video og et videoklip.

Du kan foretage og besvare opkald, mens du er tilsluttet til
tv'et.

Afspilning af videoklip fra internettet
1 Vælg  > Medieafspiller.
2 Hvis du vil afspille videoklip, som streames fra

internettet, skal du vælge Video og et bogmærke. Når du
surfer på nettet, skal du vælge et videoklip.

Lytning til internetradio med medieafspilleren
Lytning til internetradio
Med internetradio kan du lytte til internetradiostationer eller
andre kompatible lydstreams. Programmet Internetradio
understøtter MP3- og WMA-filer samt M3U-, PLS- og WPL-
afspilningslister. Visse filformater for afspilningslister såsom
ASX og WAX understøttes kun delvist.

Vælg  > Medieafspiller.

Lytning til radiostation
Vælg Internetradio og den ønskede station på listen.

Midlertidig afbrydelse af afspilning
Vælg .

Stop af lytning
Vælg .

Lytning til den næste eller forrige radiostation
Vælg  eller .
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Justering af lydstyrken
Hvis du vil åbne og lukke lydstyrketasterne, skal du vælge

. Brug skyderen eller lydstyrketasterne til at justere
lydstyrken.

Tilføjelse af internetradiostationer
Internetradio kan indeholde et eller flere internetlinks til
radiostreams.

1 Vælg  > Medieafspiller og Internetradio.
2 Åbn menuen, og vælg Tilføj radiobogmærke, og indtast

derefter internetadressen til stationen. Hvis du allerede
lytter til en station, vises oplysningerne automatisk.

3 Vælg Gem for at gemme en station. Radiostationen føjes
til visningen Internetradiostationer.

Afspilning af musik fra medieserver
Om medieservere
Med medieservere kan du lagre og dele dine mediefiler, dvs.
billeder, videoer og lydklip samt andre multimedietyper.

Vælg  > Medieafspiller.

UPnP-teknologien (Universal Plug and Play) betyder, at der
kan oprettes forbindelse til enheden fra andre enheder, og
kommunikation og deling af data og medier i hjemmet bliver
lettere. Der findes medieservere til de fleste
operativsystemer og mange hardwareplatforme.

Enheden fungerer som en UPnP-klient og kan automatisk
finde medieservere, der er forbundet til samme lokale
netværk, som enheden er forbundet til, og er konfigureret i
overensstemmelse hermed.

Medieafspilleren giver adgang til medieservere i det trådløse
miljø. De tilgængelige servere vises i bunden af
medieafspillerens hovedvisning. Du kan ikke slette serverne
fra medieafspillerens hovedvisning, og der kan heller ikke
slettes medier fra dem.

Gennemsyn af medieservere
Vælg  > Medieafspiller.

Når du har scannet det trådløse netværk, vil de registrerede
medier blive vist i bunden af medieafspillerens hovedvisning.
Hvis der er mere end fire tilgængelige servere, skal du vælge

Mere for at se alle servere

Når du vælger en server, indlæses serverens rodbibliotek og
vises. Du kan gennemse serverne og indholdet af dem.
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Søgning efter og visning af steder

Positionering (GPS)
Brug af GPS
GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske
regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og
vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive
påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den
amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold
til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og
den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation
Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige
satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-
signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige
forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke
tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive
svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du
bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra
GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med
positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan
forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes
af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale
koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige
i visse områder.

A-GPS (Assisted GPS)
Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS kræver netværkssupport.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en
pakkedataforbindelse, hvilket hjælper med at beregne
koordinaterne for din nuværende position, når enheden
modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige
satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via
mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-
position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-
tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-
indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes
kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden
for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en
pakkedataforbindelse. Du kan definere adgangspunktet for
A-GPS i indstillingerne for positionsbestemmelse via
netværk. Der kan ikke bruges et adgangspunkt til trådløst LAN
(WLAN) til denne tjeneste.Der kan kun bruges et
internetadgangspunkt til pakkedata. Du bliver bedt om at
vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes
GPS.
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Sådan holdes enheden korrekt
Når du bruger GPS-modtageren, skal du sørge for, at du ikke
dækker for antennen med hånden.

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at
oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at
oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du
bruger GPS-modtageren, aflades batteriet muligvis
hurtigere.

Positionsanmodninger
Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om
at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere
kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller
trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste,
som anmodningen kommer fra. Vælg Accepter for at tillade,
at dine positionsoplysninger sendes. Vælg Afvis for at afvise
anmodningen.

Indstillinger for placering 
Vælg  > Indstillinger og Placering.

Indstillinger for GPS
Vælg en af følgende indstillinger:
Aktiver  — Aktivér den interne GPS-modtager i enheden. GPS-
modtageren aktiveres automatisk, når et program, der
bruger GPS-data, åbnes.
GPS-enhed  — Vælg, hvilken GPS-modtager der skal bruges.
Opret en binding til ny enhed  — Opret en binding mellem
GPS-modtageren og enheden. Vælg GPS-modtageren på
listen over fundne enheder.

Indstillinger for positionsbestemmelse via netværk
Vælg en af følgende indstillinger:
Aktiver  — Aktivér den netværksbaserede
positioneringsmetode (herunder A-GPS).
Placeringsserver  — Indtast adressen på positionsserveren.

Kort på Ovi til mobil
Om Kort
Vælg  > Kort.

Med programmet Kort kan du se din aktuelle position på
kortet, bruge kort over forskellige byer og lande, søge efter
steder og planlægge ruter fra et sted til et andet.
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Når du åbner Kort, vil du muligvis være nødt til at vælge et
internetadgangspunkt, der bruges til at streame kortdata.

Når du navigerer til et nyt område på kortet, streames
kortdata fra internettet. Der findes muligvis allerede nogle
kort på enheden eller et hukommelseskort.

Tip! Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan
du også benytte Kort uden en internetforbindelse og bruge
de kort, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet.

Bemærk:  Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder,
stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det
medføre, at der overføres store mængder data
(netværkstjeneste).

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og
ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den
kartografi, som du overfører til denne enhed.

Visning af kort

Når GPS-forbindelsen er aktiv, viser  din aktuelle position
på kortet.

Sådan flytter du rundt på kortet
Træk kortet med fingeren eller pennen.

Visning af din aktuelle position
Vælg .

Zooming på kortet
Vælg + eller -, eller vælg  og visning af land, delstat, by eller
gade.

Visning af en rute til en position
Markér afkrydsningsfeltet for stedsoplysninger, og vælg Rute
til. Kort opretter en rute fra din aktuelle position, hvis det er
muligt.

Kortelementer

1 Valgt sted
2 Oplysninger om sted
3 Kompas
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4 Zoomikoner

Ændring af kortet
Lav om på kortets udseende, så det passer til dine behov.

Vælg  > Kort, og vælg en af følgende indstillinger:

Kortvisning  — I standardkortvisningen er det nemt at læse
detaljer såsom gadenavne eller motorvejsnumre.
Satellit  — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge
satellitbilleder.
Terræn  — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed
og højden, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.
3D-visning  — Du kan få en mere realistisk visning ved at
ændre kortets perspektiv.
3D-lokaliteter  — Vis kendte bygninger og seværdigheder
på kortet.
Aftentilstand  — Nedton kortets farver. Når du rejser om
aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.
Tip!  — Vis tips til, hvordan du bruger Kort.

Søgning efter et sted
Du kan finde bestemte adresser og typer virksomheder
såsom restauranter eller hoteller.

1 Vælg  > Find steder.

2 Start med at indtaste søgeordene i søgefeltet. Du kan
vælge ud fra forslagene.

3 Vælg .

Stedet vises på kortet. Hvis der er mere end ét tilgængeligt
søgeresultat, kan du vælge  eller  for at få vist de andre
søgeresultater på kortet.

Visning af listen over søgeresultater
Vælg  i kortvisningen. Hvis du vil tilbage til kortvisningen,
skal du trykke uden for det aktive område.

Planlægge ruter
Du kan oprette ruter til fods eller i bil, vise dem på kortet og
få kørselsanvisninger sving for sving.

Oprettelse og visning af en rute
1 Vælg  > Hent rute.

Kortene indstiller automatisk din aktuelle position som
startpunktet, hvis det er muligt.

2 Hvis du vil indstille udgangspunktet manuelt, skal du
angive søgeordene i søgefeltet  og vælge .

3 Hvis du vil føje den ønskede position til en liste over
rutepunkter, skal du vælge . Du kan få vist flere
søgeresultater ved at vælge .
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4 Hvis du vil søge efter destinationen, skal du angive
søgeordene i søgefeltet  på listen over rutepunkter og
vælge .

5 Hvis du vil tilføje flere rutepunkter, skal du vælge  på
listen over rutepunkter. Angiv søgeordene i søgefeltet,
og vælg .
Ruten kan omfatte op til fire rutepunkter.

6 Vælg Vis rute. Hvis du vil vise rutepunkterne efter
hinanden på kortet, skal du vælge  eller .

Tip! Du kan vælge rutepunkter på kortet ved at vælge  i
listen over rutepunkter.

Visning af oplysninger om ruten
Når ruten vises, skal du vælge .

Sletning af ruten
Når ruten vises, skal du vælge  > Ryd kort.

Ændring af indstillingerne for en rute
Ruteindstillingerne påvirker ruteanvisningerne og den måde,
hvorpå ruten vises på kortet.

1 Vælg  > Hent rute.
2 Vælg  eller .
3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Hvis du vil tilbage til kortvisningen, skal du trykke uden for
det aktive område.

Generelle indstillinger

Brug af metersystemet eller det britiske system
Vælg  > Kort > Mere > Metriske enheder eller Engelske
enheder.

Brug af 12-timers eller 24-timers ur
Vælg  > Kort > Mere > 12 timer eller 24 timer.
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Administration af tid

Visning af klokkeslæt og indstilling af alarmer
Vælg  > Ur.

Du kan du få vist oplysninger om lokaltid og tidszone, indstille
og redigere alarmer eller ændre indstillingerne for dato,
klokkeslæt og område.

Tilføjelse og redigering af alarmer
Tilføjelse af alarmer
1 Vælg  > Ur og .
2 Angiv tiden for alarmen. Du kan oprette en alarm, der

gentages på faste dage. Du kan også tilføje en titel.
3 Vælg Gem.

Redigering af alarmer
1 Vælg  > Ur og .
2 Vælg den alarm, du vil redigere.
3 Rediger titel og klokkeslæt for alarmen, vælg de dage,

hvor alarmen skal gentages, og aktivér eller deaktivér
alarmen.

4 Vælg Gem.

Deaktivering af en alarm, der lyder
Vælg Stop.

Deaktivering i en bestemt periode
Vælg Udsæt.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den
automatisk og begynder at afspille alarmtonen.

Visning af verdensur
Du kan få vist det aktuelle klokkeslættet forskellige steder.
Det første ur viser lokaltid, og det åbner indstillingerne for
dato og klokkeslæt.

Tilføj et nyt verdensur
1 Vælg  > Ur og .
2 Vælg Nyt verdensur.
3 Træk mappen til den ønskede tidszone, eller vælg  for

at søge efter en by.

Urindstillinger
Alarmindstillinger
1 Vælg  > Ur, og åbn menuen.
2 Vælg Alarmindstillinger.
3 Vælg tonen til alarmen samt tidrummet, indtil alarmen

skal lyde igen, hvis du har indstillet den på udsættelse af
alarm.

4 Vælg Gem.
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Visning og administration af kalenderen
Visning af kalenderen
Vælg  > Kalender, og åbn menuen.

Vælg Måned, Uge eller Program.

Du kan gøre følgende med kalenderen:

• Oprette begivenheder, opgaver og noter til forskellige
formål såsom arbejde, hjemme eller hobbyer. De
elementer, du indtaster i forskellige kalendere vises i
forskellige farver.

• Opret nye kalendere, og slet unødvendige kalendere. Din
enhed har dog to kalendere, som ikke kan slettes. Den
private kalender eksisterer kun på din enhed og kan ikke
synkroniseres. Enhedens overordnede kalender benyttes
f.eks. sammen med PC Suite. Det er også muligt at tilføje
kalendere fra tredjepart.

• Skjul kalendere uden at fjerne dine begivenheder og
opgaver. Du kan f.eks. skjule din arbejdskalender under
ferien. Når en kalender er skjult, deaktiveres dens
alarmer.

Tip! Hvis du tilføjer fødselsdage til dine kontaktkort, samles
fødselsdagene automatisk i en fødselsdagskalender.
Alarmen er som standard deaktiveret i forbindelse med
fødselsdage, så du er nødt til at redigere dem, hvis du ønsker
at få en påmindelse.

Visning af dagens begivenheder
Vælg dagen i måneds- eller ugevisning.

Tip! Hvis du vil gå til den forudgående eller efterfølgende
dag, skal du glide fingeren mod venstre eller højre. På samme
måde kan du i måneds- og ugevisning gå til den forudgående
eller efterfølgende måned eller uge.

Få vist noter
Vælg Gå til noter.

Visning af alle opgaver
Vælg Gå til opgaver.

Tilføjelse og redigering af kalendere
Du kan oprette forskellige kalendere til f.eks. derhjemme,
arbejde og hobbyer.

Vælg  > Kalender, og åbn menuen.

Vælg Indstillinger > Rediger kalendere.

Tilføjelse af en kalender
Vælg Ny, og følg kalenderguidens instruktioner. Tilføj
kalenderens titel og farve, og vælg, om kalenderen skal vises.

Redigering af en kalender
Åbn den kalender, du vil redigere, og rediger detaljerne.
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Tilføjelse og redigering af kalendernoter
Vælg  > Kalender, åbn menuen, og vælg Gå til noter.

Tilføj en note
Vælg Ny note, og skriv noten.
Hvis du vil ændre kalenderen, skal du vælge Kalender.

Redigering af en note
Åbn noten, og rediger indholdet.
Hvis du vil ændre kalenderen, skal du vælge Kalender.

Tilføjelse og redigering af opgaver
Du kan holde styr på dit skema ved at oprette påmindelser
om opgaver til dig selv. Når opgaven er afsluttet, kan du
markere opgaven som udført.

Vælg  > Kalender, åbn menuen, og vælg Gå til
opgaver.

Tilføjelse af en opgave
Vælg Ny opgave, tilføj titlen og datoen, vælg, hvilken
kalender der skal bruges, og indstil alarmen.

Redigering af en opgave
Åbn opgaven, og rediger detaljerne.

Markering af en opgave som udført
Vælg OK.

Tilføjelse og redigering af begivenheder
Du kan reservere tid i din kalender til begivenheder såsom
aftaler og møder. Du kan også tilføje påmindelser om
fødselsdage, jubilæer og andre begivenheder.

Hvis du tilføjer en fødselsdag til dine kontaktkort, samles
fødselsdagene automatisk i en fødselsdagskalender.

Vælg  > Kalender.

Tilføjelse af en begivenhed
1 Gå til den ønskede dato, og vælg Ny begivenhed.
2 Tilføj oplysninger om begivenheden. Du kan indstille

begivenheden til at gentages med jævne mellemrum,
indstille en alarm og vælge, hvilken kalender der skal
bruges.

3 Vælg Gem.

Tip! For hurtigt at tilføje en begivenhed skal du vælge
Måned, Uge eller Program og begynde at indtaste tekst via
det fysiske tastatur. Dialogboksen Ny begivenhed åbnes , og
du kan redigere resten af oplysningerne.

Redigering eller fjernelse af en begivenhed
1 Gå til datoen for begivenheden.
2 Vælg den ønskede begivenhed, åbn menuen, og vælg

Rediger begivenhed eller Slet begivenhed.
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Import af begivenheder til kalenderen
Du kan importere hentede eller lokale filer med
filtypeudvidelsen .ics til din kalender.

Tryk på en fil med filtypenavnet .ics, og vælg en kalender på
listen.

For at importere indholdet til en ny kalender skal du vælge
Opret ny kalender.

Synkronisering af kalenderen med en anden enhed
Du kan synkronisere dine kalendere med andre kompatible
enheder. Du kan benytte en eksisterende kalender eller
oprette en ny kalender til begivenheder, opgaver og noter.

Når begivenheder i kalenderen synkroniseres, kan
kalenderen på den anden enhed have mere komplekse
indstillinger for tilbagevendende begivenheder. I dette
tilfælde vises tilbagevendende begivenheder på enheden,
men muligheden for at redigere tilbagevendende
begivenheder kan være begrænset.

Tilføjelse af dagsorden-widgetten til skrivebordet
Du kan tilføje agenda-widgetten til skrivebordet på din
enhed. Med widgetten kan du hurtigt få vist kommende
begivenheder i din kalender.

Tryk på skrivebordet, og vælg  > Desktop-menu > Tilføj
widget > Kalender.

Kalenderindstillinger
Vælg  > Kalender, og åbn menuen.

Vælg Indstillinger, og vælg en af følgende indstillinger:

Rediger kalendere  — Tilføj og rediger kalendere
Alarmtone  — Skift alarmtonen. Du kan tilføje din egen
alarmtone ved at vælge Tilføj.
Slet elementer  — Angiv perioden, hvorefter
begivenhederne i din kalender skal fjernes.
Første dag i ugen  — Skift den første dag i ugen.
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Brug af funktionerne og håndtering af data

Synkronisering og overførsel af indhold fra en anden
enhed
Synkronisering af indhold
Synkronisering med kompatibel enhed for første gang
Start synkroniseringen fra pc'en for at synkronisere ved hjælp
af Nokia PC Suite. Ellers skal der gøres følgende:

1 Vælg  > Indstillinger og Overfør og
synkroniser > Næste > Synkroniser data.

2 Vælg den enhed, hvormed du vil synkronisere data. Du
skal måske oprette en binding til enheden.

3 Vælg det indhold, der skal medtages i synkroniseringen.
Hvis du synkroniserer kalenderposter, skal du vælge den
kalender, der skal anvendes.

4 Vælg Afslut for at starte synkroniseringen.

Tiden, det tager at udføre synkroniseringen, afhænger af
mængden af data, der skal overføres.

Efter synkroniseringen gemmes den oprettede
synkroniseringsprofil i hovedvisningen Overfør og
synkroniser. Du kan synkronisere data på et senere tidspunkt
ved hjælp af de samme indstillinger.

Synkronisering igen
Vælg den ønskede synkroniseringsprofil på listen, og vælg
Synkroniser.

Håndtering af synkroniseringskonflikter
Hvis et element, der skal synkroniseres, er blevet redigeret på
begge enheder, forsøger enheden at flette ændringerne
automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en
synkroniseringskonflikt. Vælg den version, der skal gemmes.

Overføre data
Overførsel af data for første gang
1 Vælg  > Indstillinger og Overfør og

synkroniser > Næste.
2 Vælg Hent data eller Send data.
3 Vælg den enhed, hvormed dataene skal overføres. Du skal

måske oprette en binding til enheden.
4 Vælg det indhold, der skal medtages i dataoverførslen.
5 Vælg Afslut for at starte dataoverførslen.

Efter en dataoverførsel gemmes den oprettede
overførselsprofil i hovedvisningen Overfør og synkroniser. Du
kan overføre data på et senere tidspunkt ved hjælp af de
samme indstillinger.

Overførsel af indhold igen
Hvis du vil overføre indholdet igen, skal du vælge den
ønskede dataoverførselsprofil på listen og starte overførslen.

Administration af overførselsprofiler
Vælg  > Indstillinger og Overfør og synkroniser.
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Du kan se de dataoverførselsprofiler, du har oprettet, i
hovedvisningen Overfør og synkroniser. Du kan ændre, slette
eller oprette nye overførselsprofiler.

Redigering af overførselsoplysninger
1 Vælg overførselsprofilen fra listen.
2 Vælg Indhold.
3 Vælg det indhold, der skal medtages i dataoverførslen,

og vælg OK.

Oprettelse af en ny overførselsprofil
Vælg Ny. En guide til overførsel af data åbnes, og du kan
starte en ny overførsel af data. Profilen er gemt i
hovedvisningen Overfør og synkroniser.

Sletning af en overførselsprofil
Vælg overførselsprofilen på listen, og vælg Slet.
Hvis du sletter en overførselsprofil, betyder det ikke, at der
slettes indhold fra enheden.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af data
Om sikkerhedskopier
Du kan sikkerhedskopiere data til enhedens
lagerhukommelse eller et kompatibelt hukommelseskort, og
hvis det er nødvendigt, gendanne data på enheden.
Sikkerhedskopien vises som en mappe i enhedens
lagerhukommelse eller på hukommelseskortet. Du kan også
sikre sikkerhedskopierne med en adgangskode.

Du kan sikkerhedskopiere følgende:

Kommunikation og kalender — Mail- og chatbeskeder og -
konti, SMS-beskeder, kontakter i programmet Kontakter,
kalenderhændelser, alarmer og alarmindstillinger
Bogmærker  — Bogmærker fra webbrowsere
Indstillinger  — Alle programkonfigurationer
Programliste  — En liste over programmer, som er installeret
på din enhed

Oprettelse af en ny sikkerhedskopi
1 Vælg  > Sikkerhedskopi og Ny sikkerhedskopi.
2 Indtast et beskrivende navn, angiv den ønskede

placering til sikkerhedskopien, og vælg Fortsæt.
3 Vælg de datatyper, du vil sikkerhedskopiere.
4 Hvis du vil beskytte sikkerhedskopien med en

adgangskode, skal du vælge afkrydsningsfeltet Beskyt
med adgangskode, indtaste adgangskoden to gange
og vælge OK.

Gendannelse af en sikkerhedskopi
1 Vælg  > Sikkerhedskopi.
2 Vælg den ønskede sikkerhedkopi, og tryk på Gendan.
3 Vælg hvilke datatyper der skal gendannes.
4 Bekræft, at du ønsker at gendanne dataene.

Hvis sikkerhedskopien er beskyttet af en adgangskode,
skal du indtaste adgangskoden og vælge OK.
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5 Hvis din enhed indeholder en nyere version af filerne end
den sikkerhedskopi, du gendanner, beder enheden dig
om at bekræfte, at du ønsker at gemme den
sikkerhedskopierede version eller annullere
datagendannelse. Vælg en af følgende indstillinger:

Ja  — Enheden overskriver den aktuelle version med den
sikkerhedskopierede fil.
Ja til alle  — Enheden overskriver alle konfliktskabende
filer uden yderligere bekræftelse.
Nej  — Versionen på enheden erstattes ikke.

Administration af filer
Om Filstyring
Vælg  > Filstyring.

Du kan bruge Filstyring til at flytte, kopiere, omdøbe, slette,
åbne og dele filer og mapper.

Visning af filer og mapper
Vælg  > Filstyring.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om en fil eller mappe
ved at vælge og holde elementet nede og vælge Detaljer i
pop op-menuen.

Lagrede filer komprimeres for at spare hukommelse.

Du kan ikke modificere ROM-filer eller -mapper.

Hvis du bruger et USB-datakabel til at oprette forbindelse
mellem din enhed og computeren, kan du vise filer og
mapper, når computerens operativsystem er blevet indstillet
til at vise skjulte mapper. I Microsoft Windows er mapper
f.eks. navngivet på følgende måde: .documents, .images
eller .videos.

Redigering af filer og mapper
1 Vælg  > Filstyring.
2 Vælg den mappe, der indeholder den fil eller mappe, du

vil redigere.
3 Åbn menuen Filstyring, og vælg mellem følgende:

Ny mappe  — Opret en ny mappe.
Flyt  — Flyt en fil eller mappe.
Kopiér  — Kopiér en fil eller mappe.
Slet  — Slet en fil eller mappe.
Del  — Del en fil eller mappe.
Sorter  — Sortér filer og mapper.
Hukommelsesbrug  — Få vist hukommelsesforbrug.
Vælg Detaljer for at få vist detaljer om hukommelse.

4 Hvis du vil omdøbe en fil eller mappe, skal du vælge og
holde elementet nede og vælge Omdøb i pop op-
menuen.
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Hukommelse
Om hukommelsen
Din enhed har en indbygget lagerhukommelse med en
kapacitet på 32 GB, hvoraf noget af den er reserveret til
enhedens software og ikke kan bruges, når der er tilsluttet
til en pc.

Ud over enhedens lagerhukommelse har din enhed en
ekstern microSD-hukommelsesslids, og den understøtter
hukommelseskort med en kapacitet på op til 16 GB. Du kan
indsætte og fjerne et hukommelseskort, når enheden er
tændt, hvis hukommelseskortet ikke bruges af et andet
program.

Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia
til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte
branchestandarder for hukommelseskort, men nogle
mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed.
Brug af ikke-kompatible kort kan beskadige kortet, enheden
og data, der er gemt på kortet.

Hvis enhedens hukommelse bliver beskadiget, kan det være
nødvendigt at formatere enhedens lager og geninstallere
operativsystemet.

Håndtering af hukommelseskort
Med Filstyring kan du oprette nye mapper, vise
hukommelsesforbrug eller administrere oplysninger på
hukommelseskortet.

Vælg  > Filstyring.

1 Vælg det ønskede hukommelseskort på listen.
2 Åbn menuen Filstyring, og vælg den ønskede handling:

Formatering af hukommelseskort
Vælg og hold hukommelseskortet nede, og vælg Format i
pop op-menuen.

Visning af hukommelsesforbrug
Du kan få vist mængden af tilgængelig hukommelse i
enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet og den
mængde hukommelse, der er tilgængelig til installation af
programmer.

Vælg  > Indstillinger og Hukommelse.

Vælg Detaljer for at få vist detaljer om
hukommelsesforbruget.

Hvis du vil øge mængden af tilgængelig hukommelse, skal du
bruge Filstyring eller andre programmer til at slette data.

Forøgelse af ledig hukommelse
Mange af enhedens funktioner benytter hukommelse til at
lagre data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis
størrelsen af den ledige hukommelse er for lav.
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Visning af, hvor meget ledig hukommelse der er
Vælg  > Indstillinger og Hukommelse.

Forøgelse af ledig hukommelse
Flyt data til et kompatibelt hukommelseskort (hvis
tilgængeligt) eller til en kompatibel computer. For at fjerne
data, som du ikke længere har brug for, skal du bruge
Filstyring eller åbne det pågældende program.

Du kan fjerne følgende:

• Billeder og videoklip. Sikkerhedskopiér filerne på en
kompatibel computer.

• Gemte internetsider
• Meddelelser i Samtaler
• Hentede postmeddelelser i postkasserne
• Kontaktoplysninger
• Kalendernoter.
• Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke

har brug for.
• Installationsfiler (deb eller .install) til programmer, du

har installeret. Overfør installationsfilerne til en
kompatibel computer.

Nulstilling af enhedens data og gendannelse af
indstillinger
Rydning af data på enheden
Når du sletter data på enheden, slettes de permanent.

1 Vælg  > Indstillinger.
2 Åbn menuen Indstillinger, og vælg Ryd enhed > Ja.
3 Indtast låsekoden til enheden, og vælg OK for at rydde

data på enheden.

Følgende data slettes:

• Browserbrugerdata: bogmærker, brugerhistorik,
adgangskoder og cookies

• Kontakter
• Kalenderposter
• Genveje på startskærmbilledet
• E-mail-beskeder, -konti og tilhørende adgangskoder
• Konti til chat og internetopkald
• Forbindelsesindstillinger, forbindelser og tilhørende

adgangskoder
• Oplysninger om sted
• Dokumenter: foretrukne dokumenter samt billed-, lyd-

og videofiler
• Indstillinger for tekstindtastningsmetoder og

brugerordbøger
• Point i spil
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• Alle brugerindstillinger, herunder indstillinger for
berøringsskærm, skærmens lysstyrke og lydstyrke

• Profiler

Følgende data påvirkes ikke:

• Programmer, som du har installeret
• Indhold af hukommelseskort

Gendannelse af oprindelige indstillinger
Alle enhedens indstillinger kan gendannes til
standardværdierne. Denne funktion påvirker ikke indhold
eller genveje, som du har oprettet, sikkerhedskoder,
adgangskoder, enhedens sprog eller pointantal i spil.
Indholdet i enhedens lagerhukommelse påvirkes heller ikke.

1 Vælg  > Indstillinger.
2 Åbn menuen Indstillinger, og vælg Gendan fabrik.

indst. og Ja.
3 Indtast låsekoden på enheden, og vælg OK.

Brug af funktionerne
Abonnement på RSS-kilder
Læsning af nyhedskilder og blogs 
Med RSS-læseren kan du læse nyhedskilder og blogs fra hele
verden og indhold, som er offentliggjort på forskellige
websteder.

Vælg  > RSS.

Åbn en kilde.
Vælg de kilder, du vil åbne.

Åbn menuen RSS, og vælg en af følgende indstillinger:
Sorter  — Sorter kildeindhold efter dato eller navn.
Håndter mapper  — Organiser, opret, omdøb eller slet
mapper.
Ryd billedcache  — Ryd alle oplysninger fra
billedcachehukommelsen.
Indstillinger  — Rediger RSS-læserens indstillinger.

Vælg en af følgende indstillinger:
  — Opdater visningen.
  — Tilføj en ny kilde.
  — Få vist kildeoplysninger.
  — Slet.
  — Få vist eller skjul mappestrukturen.
  — Søg efter poster i dine kilder. Angiv nøgleord i feltet,

og vælg .

Tilføjelse af RSS-widget'en til skrivebordet
Du kan føje RSS-widget'en til enhedens skrivebord. Ved hjælp
af widget'en kan du få vist de seneste poster fra dine
nyhedskilder.
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Tryk på skrivebordet, og vælg  > Desktop-menu > Tilføj
widget > RSS.

Visning af PDF-filer 
Med PDF-læseren kan du læse dokumenter i PDF-format.

Vælg  > PDF-læser.

Åbn menuen PDF-læser, og vælg en af følgende indstillinger:
Åbn  — Åbn et dokument.
Gem som  — Gem et dokument.
Detaljer  — Få vist detaljer om dokument.

Vælg en af følgende indstillinger:
  — Gå til første side af dokumentet.
  — Gå til sidste side af dokumentet.

  — Gå til forrige side af dokumentet.
  — Gå til næste side af dokumentet.
  — Zoom ind.
  — Zoom ud.
  — Skift fra normal til fuld skærmvisning.

Oprettelse af noter 
Ved hjælp af programmet Noter kan du oprette eller gemme
korte noter. Filer med filtypenavnene .txt (almindelig
uformateret ASCII-tekst) og .note.html (formateret tekst)
understøttes. Det fulde HTML-filformat understøttes ikke.

Vælg  > Noter.

Åbn menuen Noter, og vælg en af følgende indstillinger:
Ny  — Tilføj ny note.
Åbn  — Åbn eksisterende note.
Gem  — Gem en note.
Indstillinger  — Rediger tekstjusteringen eller filformatet.
Fortryd eller Annuller — Fortryd eller Annuller fortrydelse af
en handling.

Foretagelse af udregninger
1 Vælg  > Regnemaskine.
2 Foretagelse af udregninger. Hvis du vil bruge mere

komplekse regnemaskinefunktioner, skal du åbne
menuen og vælge Videnskabelig.

3 Du kan rydde skærmen ved at åbne menuen
Regnemaskine og vælge Ryd udregningsfelt.

Håndtering af certifikater 
Certifikater bruges, når der oprettes sikre forbindelser i for
eksempel internetbrowser og e-mail. Du kan installere, se og
slette certifikater.

Certifikater bruges til at godkende serveren eller brugeren.
Undlad at tilføje nye certifikater, medmindre du har
bekræftet, at de er ægte. Tilføjelse af vilkårlige certifikater
kan mindske sikkerheden af dine krypterede forbindelser.
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Brugercertifikater er typisk gjort tilgængelige af
tjenesteudbyderen eller virksomhedens it-afdeling.

Vælg  > Indstillinger og Certifikatstyring.

Skitsering 
Vælg  > Skitse.

Begynd at tegne på skærmen med fingeren eller pennen for
at tegne enkle billeder. Alle skitser gemmes i png-formatet.

Åbn menuen Skitse, og vælg en af følgende indstillinger:
Ny  — Opret en ny skitse.
Åbn  — Åbn en eksisterende skitse.
Gem  — Gem en skitse.
Lærredsstørrelse  — Rediger størrelsen på lærredet.
Beskær  — Beskær en skitse.
Detaljer  — Vis skitsedetaljer.

Tegneværktøjer
Vælg en af følgende indstillinger:

  — Frihåndstegning.
  — Tegning af lige linjer.
  — Tegning af rektangel.
  — Tegning af ellipse eller cirkel.

  — Sletning af linje eller figur. Vælg en af de fire
penselstørrelser i værktøjslinjen, og før den over det område,
du vil slette.

Du kan ændre penslens størrelse eller farve ved at vælge det
relevante ikon i værktøjslinjen.

Åbning af X Terminal
X Terminal er et avanceret program, som du kan bruge til at
anvende enheden via en kommandoprompt.

Vælg  > X Terminal.
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Opdatering af software og installation af
programmer

Om Programstyring
Vælg  > Progr.styring.

Programstyring lader dig installere nye programmer og
andre filtyper fra programkataloger (repositories). Du kan
også lave en liste over, opdatere og afinstallere pakker.

Vigtigt:  Installer og anvend kun programmer og anden
software fra pålidelige kilder. Programmer fra upålidelige
kilder kan indeholde skadelig software, som kan få adgang
til data gemt på enheden og kan resultere i økonomisk skade
eller beskadige enheden.

Om programpakker og -kataloger
Programstyring fungerer sammen med pakker som normalt
findes i programkataloger, som du kan få adgang til via en
netværksforbindelse.

En programpakke er et sæt af filer. Den kan indeholde et
program, som du åbner fra mappen Programmer, et plug-in-
program til skrivebordet, et nyt tema eller andre slags
tilføjelser.

Et katalog er et sæt af pakker. Det kan indeholde forskellige
slags software, som er kombineret som programpakker.
Visse pakker kan deles af mange programmer. Hele kataloget
er nødvendigt, for at software kan installeres korrekt. Der

gemmes en liste over tilgængelige programpakker på
enheden.

På nogle websteder kan du installere et program direkte ved
at vælge et link til en fil med filtypenavnet .install.
Programstyring åbnes, og programmet installeres. Hvis der
kræves et nyt katalog til programmet, giver Programstyring
også mulighed for at tilføje det automatisk.

Visning af logfil
Du kan bruge logfilen til at få vist hændelsesoplysninger og
til at diagnosticere usædvanlig adfærd i Programstyring.
Indholdet af logfilen slettes, når du lukker programmet.

Åbn menuen Programstyring, og vælg Log.

Lagring af logfilen
Vælg Gem som, indtast et navn til logfilen, og angiv, hvor du
vil gemme den. Logfilen gemmes som en tekstfil.

Installation af yderligere programmer
Gennemsyn efter samt søgning og installation af
programmer
Vælg  > Progr.styring og Hent.

Gennemsyn af programmer
Vælg en kategori for at gennemse en liste over installerbare
programpakker. Kategorilisten vises ikke, hvis der kun er
nogle få pakker tilgængelige.
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Listen over pakker indeholder hver pakkes navn, version og
størrelse. Når du vælger en pakke, vises en kort beskrivelse
af dens indhold, og du kan installere, søge på eller få vist
oplysninger om pakken.

Søgning efter et program
Start med at angive et søgeord ved hjælp af det fysiske
tastatur. De programmer, der starter med de indtastede tegn,
vises.

Visning af programoplysninger
Vælg programmet, og vælg Detaljer.

Installation af et program
Vælg programmet, og vælg Fortsæt.

Visning af installerede programmer
Vælg  > Progr.styring og Afinstaller.

Du kan søge efter, sortere og få vist programmer og
programoplysninger, på samme måde som når du søger efter
programmer, der kan installeres.

Afinstallation af programmer
1 Vælg  > Progr.styring og Afinstaller.
2 Vælg et program, og vælg Afinstaller.

Når først den er bekræftet og påbegyndt, kan
afinstallationsprocessen ikke annulleres.

Tilføjelse af kataloger
Visning, installation og redigering af kataloger
Du kan få vist, installere, redigere og slette kataloger. Du kan
muligvis ikke redigere eller slette forudinstallerede
kataloger.

Vælg  > Progr.styring.

Visning af tilgængelige kataloger
Åbn menuen Programstyring, og vælg Programkatalog.
Der vises en liste over kataloger. Hvis opdateringen af et
katalog mislykkes, skal du markere katalogets navn for at få
vist detaljerne.

Installation af et katalog
Du kan kun installere et katalogs pakker, hvis kataloget er
installeret på din enhed. Hvis du vælger en .install-fil f.eks.
fra et websted, og kataloget, som kræves, ikke er installeret
på din enhed, bliver du bedt om at installere kataloget. Hvis
du annullerer installationen, kan du ikke installere nogen af
pakkerne.

1 Åbn menuen Programstyring, og vælg
Programkatalog > Ny.

2 Angiv katalogets navn.
3 Angiv internetadressen samt distributions- og

komponentoplysningerne, som du har fået af katalogets
ejer.
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4 Hvis du vil aktivere eller deaktivere et katalog, skal du
rydde eller markere afkrydsningsfeltet Deaktiveret. Hvis
du deaktiverer et katalog, søger enheden ikke efter
opdateringer eller softwarepakker fra det.

5 Vælg Gem.

Redigering af et katalog
Du kan redigere hvert katalogs oplysninger. Du kan også
deaktivere et katalog for at skjule dets pakker i
Programstyring.

Visse nødvendige kataloger giver dig kun mulighed for at
aktivere eller deaktivere kataloget. Du kan ikke redigere
andre oplysninger.

1 Åbn menuen Programstyring, og vælg
Programkatalog og kataloget.

2 Rediger oplysningerne.
3 Hvis du vil aktivere eller deaktivere et katalog, skal du

rydde eller markere afkrydsningsfeltet Deaktiveret.

Gendannelse af programpakker
Hvis det er nødvendigt, kan du erstatte de eksisterende
programpakker med sikkerhedskopier, som du har lavet
tidligere.

1 Vælg  > Progr.styring.
2 Åbn menuen Programstyring, og vælg Gendan

programmer.

3 Vælg, hvilke programmer der skal gendannes, og vælg
Ja.

Programmerne hentes fra katalogerne via en
netværksforbindelse.

Søgning efter opdateringer
For at få vist en liste over installerede programpakker, som
kan opdateres, skal du vælge  > Progr.styring og 
Opdater. Listen indeholder hver pakkes navn, version og
størrelse. Når du har valgt en pakke, vises der en kort
beskrivelse af indholdet.

Du kan vælge de pakker, du vil opdatere, eller du kan
opdatere alle tilgængelige pakker. Du kan også sortere
opdateringspakker på samme måde, som når du gennemser
installerbare programmer, eller få vist programoplysninger.

For at forhindre mulige datatab skal du sikkerhedskopiere
dine data, før du installerer opdateringer til
operativsystemet.

Opdatering af software
Softwareopdateringer kan bestå af nye og udvidede
funktioner, der ikke var tilgængelige, da du købte enheden.
Softwareopdateringerne kan også forbedre enhedens
ydeevne. Du kan opdatere softwaren på din enhed med
Programstyring eller med Nokia Software Updater.
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Automatiske softwareopdateringer
Når nye softwareopdateringer er tilgængelige for
operativsystemet, Nokia eller tredjepartsprogrammer, eller
når yderligere programmer er tilgængelige for enheden,
vises  i statusområdet.

Det anbefales, at du installerer softwareopdateringerne, da
de kan indeholde vigtige løsninger på problemer og andre
opdateringer. Hvis du afviser anbefalede opdateringer, kan
du installere dem senere i Programstyring.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der
overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller
tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Installation af softwareopdateringer
1 Vælg statusområdet og Nye opdateringer.
2 Vælg Opdater alle, eller vælg pakkerne, som skal

installeres, og vælg derefter Fortsæt.
3 Bekræft installationen.

Installation af yderligere programmer
1 Vælg statusområdet og Nye udgivelser.
2 Vælg Hent for at åbne en internetside med oplysninger

om et andet program.

Kontrol af versionsnummeret på enhedens software
Vælg  > Indstillinger og Om produktet. Eller vælg

 > Telefon og , og angiv *#0000#.

De fleste softwareopdateringer kan installeres med
Programstyring. Det kan dog være nødvendigt med en
opdatering, som bruger Nokia Software Updater. I dette
tilfælde modtager du en meddelelse om, at en
softwareopdatering er tilgængelig via Nokia Software
Updater.

Softwareopdatering via pc
Nokia Software Updater er et program til pc'er, som gør det
muligt for dig at opdatere softwaren på enheden. Du skal
være i besiddelse af en kompatibel pc og et kompatibelt USB-
datakabel til at oprette forbindelse mellem pc og enhed samt
have bredbåndsforbindelse til internettet for at kunne
opdatere softwaren på enheden.

Gå til www.nokia.com/softwareupdate eller til dit lokale
Nokia-websted for at få yderligere oplysninger, se
produktbemærkninger for de seneste softwareversioner og
hente programmet Nokia Software Updater.

Opdatering af enhedens software ved hjælp af Nokia
Software Updater.
1 Hent og installer Nokia Software Updater på din pc.
2 Tilslut enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel,

og åbn programmet Nokia Software Updater. Nokia
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Software Updater viser dig, hvordan du kan
sikkerhedskopiere dine filer, opdatere softwaren og
gendanne filer.

Afspilning af spil

Blocks 
Målet med spillet er at flytte og rotere de nedfaldende blokke,
således at rækkerne bliver hele. Når en rækker er hel,
forsvinder den, og blokkene i rækken ovenover falder en
række ned.

Spil Blocks
1 Vælg  og Blocks.
2 Vælg en af følgende indstillinger:

Blokhastighed  — Angiv, hvor hurtigt blokkene skal
falde ned.
Starttæthed  — Angiv antallet af blokke, som skal være
tilfældigt placeret, når spillet begynder.
Starthøjde  — Angiv antallet af rækker, som skal være i
bunden af skærmen, når spillet begynder .

3 Vælg Spil.

Rotation af en blok
Tryk på blokken, eller tryk på Enter på det fysiske tastatur.

Flytning af en blok
Træk blokken til den ønskede placering, eller brug
piletasterne på det fysiske tastatur.
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Afbryd et spil midlertidigt
Vælg Afslut for menu.

Fortsættelse af et spil, der er sat på pause
Vælg Fortsæt.

Genstart af et spil
Vælg Genstart.

Spillet er slut, når feltet er fuldt af blokke, og den næste
faldende blok ikke passer nogen steder.

Chess 
Spil Chess
1 Vælg  og Chess.
2 Vælg en af følgende indstillinger:

Spiller 1  — Vælg sorte eller hvide brikker til den første
spiller.
Modstander  — Vælg sværhedsgrad ved spil mod
computeren, eller vælg Spiller 2 for at spille med to
spillere.

Lydeffekter  — Aktivér lydeffekter.
Vis gyldige træk  — Se alle mulige og tilladte træk ved
flytning af en skakbrik.

3 Vælg Spil.

Træk en spillebrik til den ønskede placering for at flytte den.

Når du har flyttet en bonde helt ned til din modstanders ende
af brættet, kan du bytte bonden ud med en dame, tårn,
springer eller løber i overensstemmelse med
standardreglerne for skak.

Når skakspillet slutter, kan du vende tilbage til spillet og
fortryde dine sidste træk.

Fortrydelse eller annullering af et træk
Vælg  eller .

Sådan sætter du et spil på pause
Vælg .

Fortsættelse af et spil, der er sat på pause
Vælg Fortsæt.

Genstart af et spil
Vælg Genstart.

Lagring af et spil
Åbn menuen, og vælg Gem.

Åbning af et gemt spil
Åbn menuen, og vælg Åbn og det ønskede spil.
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Mahjong 
Formålet med spillet er at finde spillebrikker, der passer
sammen, og at rydde hele brættet så hurtigt som muligt. Du
skal finde et par af identiske spillebrikker, som kan bevæge
sig frit, dvs. der ikke er andre brikker, som dækker for dem
eller ligger til venstre eller højre for dem.

Spil Mahjong
1 Vælg  og Mahjong.
2 Vælg Bræt for at definere brættets layout.
3 Vælg Lydeffekter for at aktivere lydeffekter.
4 Vælg Spil.

Når du finder et par, der passer sammen, skal du trykke på
hver brik med pennen for at fjerne dem fra brættet. Du har
vundet spillet, når du har ryddet brættet for spillebrikker.

Fortrydelse eller annullering af et træk
Vælg  eller .

Angivelse af et tip
Vælg . Hvis du benytter et tip, lægges der 30 sekunder oven
i den forløbne spilletid.

Bland spillebrikker
Vælg . Der lægges 60 sekunder oven i den forløbne
spilletid, hvis du blander de resterende spillebrikker.

Midlertidig afbrydelse af et spil
Vælg .

Fortsættelse af et spil, der er sat på pause
Vælg Fortsæt.

Genstart af et spil
Vælg Genstart.

Visning af de bedste tider
Vælg Bedste tider. Du kan for hvert spilleniveau få vist den
bedste tid, og hvilken dato den er opnået.

Marbles 
Målet med spillet er at få kuglerne i spilleområdet til at passe
sammen med mønsteret og farven, som vises i højre side af
skærmen.

Spil Marbles
1 Vælg  og Marbles.
2 Vælg Sværhedsniveau for at angive antallet af tilladte

træk på hvert spilleniveau.
3 Vælg Lydeffekter for at aktivere lydeffekter.
4 Vælg Spil.

Markér en kugle med pennen, og træk i den for at flytte den.
Kuglerne kan flyttes horisontalt og vertikalt. Når en kugle er
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sat i bevægelse, stopper den først, når den rammer en væg
eller en anden kugle.

Den nederste højre side af brættet indeholder de åbne
kapitler og niveauer. Du kan spille på et hvilket som helst
niveau i det aktuelle kapitel. Når du gennemfører alle
niveauer i et kapitel, kan du gå videre til det næste.

Fortrydelse af et træk
Vælg .

Midlertidig afbrydelse af et spil
Vælg .

Fortsættelse af et spil, der er sat på pause
Vælg Fortsæt.

Genstart af det aktuelle spilleniveau
Vælg Genstart.

Installer andre spil
Ud over de spil, som er forudinstalleret på enheden, kan du
installere og spille andre spil. Du kan søge efter og installere
nye spil med Programstyring.

Indstillinger

Indstillinger for Tilpasning
Skift af temaer
Et tema er et sæt matchende baggrundsbilleder, et for hvert
skrivebord.

1 Vælg  > Indstillinger og Temaer.
2 Vælg et tema på listen.

Profilindstillinger 
Vælg  > Indstillinger og Profiler.

Indstilling af enheden, så den vibrerer i profilerne Lydløs
og Normal
Vælg Vibration.

Valg af ringetone og signal ved beskeder
Vælg Ringetone, Besked ved SMS, IM-tone eller Besked
ved e-mail og den ønskede tone.

Tilføjelse af ny ringetone eller nyt signal ved beskeder
Vælg typen af tone, Tilføj, den ønskede tone og OK.

Valg af lydstyrken på toner
Vælg Systemlyde, Tastelyde eller Berøringsskærmlyde og
den ønskede lydstyrke.
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Justering af lydstyrken på toner
Træk skyderen mod højre eller venstre.

Indstilling af dato og klokkeslæt 
Vælg  > Indstillinger og Dato og klokkeslæt.

Indstillinger for dato og klokkeslæt
1 Hvis du vil vise tiden i 24-timers format, skal du vælge

24-timers ur.
2 Hvis du vil opdatere dato og klokkeslæt automatisk, skal

du vælge Opdater automatisk.

Indstil dato og klokkeslæt manuelt
1 Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Opdater automatisk ikke

er markeret.
2 Vælg Tidszone, og vælg den ønskede tidszone.

Vælg  for at søge efter byer.
3 Vælg Dato, og angiv den aktuelle dag, måned og det

aktuelle år.
4 Vælg Klokkeslæt, og indstil den aktuelle time og de

aktuelle minutter.

Indstillinger for sprog og område 
Sproget for brugergrænsefladen samt hvordan dato og
klokkeslæt vises, bestemmes af indstillingerne for sprog.
Hvordan numre og valutaer vises bestemmes af
indstillingerne for område.

Angiv indstillinger for sprog og område
1 Vælg  > Indstillinger og Sprog og område.
2 Angiv indstillingerne for enhedens sprog og område.
3 Gem indstillingerne, og enheden genstartes.

Skærmindstillinger 
Vælg  > Indstillinger og Skærm.

Angiv følgende:

Lysstyrke  — Tryk skyderen mod højre eller venstre for at
ændre skærmens lystyrke. Skærmens lysstyrke påvirkes også
af omgivende lysforhold, som måles af lysføleren.
Timeout for bagbelysning  — Vælg, hvor lang en periode
uden aktivitet, der skal være, før skærmen slukker for at spare
strøm.
Lås skærmen automatisk  — Indstil enheden til automatisk
at låse berøringsskærmen og tasterne efter en bestemt
periode uden aktivitet.
Skærmen forbliver oplyst under opladning  — Indstil
skærmen til altid at forblive tændt, når enheden oplader.
Vibrerende berøringsskærm  — Indstil skærmen til at give
et kort vibrationsfeedback ved berøring.
Strømbesparende tilstand  — Indstil enheden til at
forbruge mindre strøm, når skærmens baggrundsbelysning
er tændt.

120 Indstillinger

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.



Tip! Vælg et lavt niveau af lysstyrke og en kort varighed af
den tid, der går, før lyset slukkes, for at spare på batteriet og
forlænge enhedens driftstid.

Indstillinger for meddelelseslys 
Meddelelseslyset i enheden kan fungere som statusindikator
for enheden og programspecifikke hændelser. Du kan f.eks.
indstille meddelelseslyset til at angive, at enheden tændes,
når skærmen er slukket.

Vælg  > Indstillinger og Beskedlys, og vælg, hvornår
du vil bruge meddelelseslyset.

Tip! Slå meddelelseslyset fra for at spare på batteriet og
forlænge enhedens driftstid.

Tekstinputindstillinger 
Vælg  > Indstillinger og Tekstindtastning.

Vælg en af følgende indstillinger:

Hardwaretastaturlayout  — Angiv, hvilket tegnsæt der
bruges i det fysiske tastatur. Ændring af denne indstilling kan
medføre, at fysiske taster ikke svarer til layoutet for
hardwaretastaturet.
Brug virtuelt tastatur  — Aktivér det virtuelle tastatur.
Intelligent ordbog  — Aktivér funktionen til fuldførelse af
ord.

Automatisk stort bogstav  — Aktivér, at det første bogstav
i en sætning automatisk skrives med stort bogstav, når tekst
indtastes.
Indsæt mellemrum efter ord  — Indsæt et mellemrum efter
hver accepteret fuldførelse af ord.
1. sprog  — Vælg det primære sprog. Vælg Ordbog, og vælg
ordbogssproget for at vælge en ordbog, som skal bruges til
det primære sprog.
2. sprog  — Vælg det sekundære sprog. Vælg Ordbog, og
vælg ordbogssproget for at vælge en ordbog, som skal bruges
til det sekundære sprog. Når du skifter til det sekundære
sprog, ændres den aktuelle ordbog til funktionen til
fuldførelse af ord også.
Brug to ordbøger  — Brug begge ordbøger på samme tid.

Forbindelsesindstillinger
Bluetooth-indstillinger 
Vælg  > Indstillinger og Bluetooth.

Vælg en af følgende indstillinger:

Bluetooth til  — Aktivér Bluetooth.
Synlig  — Tillader, at enheden kan findes af andre enheder.
Hvis enheden er skjult (ikke synlig), kan den kun forbindes
med enheder, som den tidligere har været forbundet med.
Min enheds navn  — Indtast et navn til enheden. Dette navn
er synligt for andre Bluetooth-enheder.
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Tip! Under søgning efter enheder viser nogle enheder
muligvis kun enhedens adresse (IMEI-adresse). Hvis du vil
finde enhedens adresse, skal du vælge  > Telefon og

 og indtaste *#06#.

Indstillinger for placering 
Vælg  > Indstillinger og Placering.

Indstillinger for GPS
Vælg en af følgende indstillinger:
Aktiver  — Aktivér den interne GPS-modtager i enheden. GPS-
modtageren aktiveres automatisk, når et program, der
bruger GPS-data, åbnes.
GPS-enhed  — Vælg, hvilken GPS-modtager der skal bruges.
Opret en binding til ny enhed  — Opret en binding mellem
GPS-modtageren og enheden. Vælg GPS-modtageren på
listen over fundne enheder.

Indstillinger for positionsbestemmelse via netværk
Vælg en af følgende indstillinger:
Aktiver  — Aktivér den netværksbaserede
positioneringsmetode (herunder A-GPS).
Placeringsserver  — Indtast adressen på positionsserveren.

Indstillinger for FM-senderen 
1 Vælg  > Indstillinger og FM-sender.
2 Vælg FM-sender til for at aktivere FM-senderen.

3 Vælg Frekvens for at vælge frekvens.

Redigering af delingskonti
Vælg  > Indstillinger og Deling af konti. Vælg en
konto.

Ovi

Ændring af adgangskoden
Indtast den nye adgangskode, og vælg Gem.

Fjernelse af kontoen
Vælg Slet.

Hvis du ændrer kontooplysningerne ved hjælp af enheden,
kan du ikke ændre brugernavnet.

Flickr

Ændring af kontooplysninger
Vælg Rediger, og følg instruktionerne. Vend tilbage til
dialogboksen til ændring af konto, og vælg Godkend.

Fjernelse af kontoen
Vælg Slet.

Du kan kun redigere dine Flickr-kontooplysninger ved hjælp
af browseren.
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Indstillinger for internetforbindelse 
Du kan vælge, hvilke forbindelser der bruges automatisk,
angive, hvor ofte der skal søges efter forbindelserne i
baggrunden, og indstille enheden til at skifte til en gemt
WLAN-forbindelse, når det er muligt.

Vælg  > Indstillinger og Internetforbindelser >
Opret forbindelse automatisk.

Valg af en forbindelse
Vælg, om du vil bruge en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), en
pakkedataforbindelse eller en hvilken som helst tilgængelig
forbindelse.
Vælg Spørg altid for at vælge forbindelse, hver gang du
forbinder til netværket.

Definition af frekvensen af automatiske forsøg på
oprettelse af forbindelse
Vælg Søgningsinterval. Standardværdien er 10 minutter.

Skift til et WLAN, når det er muligt
Hvis du ønsker, at enheden skal bruge en gemt WLAN-
forbindelse i stedet for en pakkedataforbindelse, når et
sådant WLAN er tilgængeligt, skal du vælge Skift til WLAN,
hvis det er tilgængeligt.

Redigering af telefonindstillingerne
Opkaldsindstillinger
Vælg  > Indstillinger og Telefon > Opkald.

Angiv følgende:

Send mit opkalds-id  — Gør dit telefonnummer synligt for
modtageren.
Opkald venter  — Aktivér tjenesten Banke på.
Videresendelse af opkald  — Angiv det telefonnummer,
som indgående opkald skal viderestilles til, hvis du ikke
svarer. Vælg Videresend til eller Vælg kontakt for at
viderestille opkald til et bestemt telefonnummer eller en
kontakt på listen over kontakter.

Netværksindstillinger
Enheden kan skifte mellem GSM- og 3G-netværk automatisk.

I statusområdet angives det aktuelle netværk med følgende
ikoner:

GSM
EDGE
3G
HSPA

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Netværk for at
ændre netværksindstillingerne.

Valg af netværk for tjenesteudbyder
Enheden vælger som standard netværket automatisk. Vælg
Manuel og et netværk for at vælge netværk manuelt.
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Valg af netværkstilstand
Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger
Dobbelt, anvender enheden automatisk GSM- eller 3G-
netværket automatisk i overensstemmelse med
tilgængelighed af netværk, parametre og roamingaftalerne
mellem netværksudbyderne. Kontakt din netværksudbyder
for at få yderligere oplysninger.
Du kan ikke ændre netværkstilstanden, hvis en
pakkedataforbindelse er aktiv. Afbryd
pakkedataforbindelsen, eller skift til en trådløs LAN-
forbindelse (WLAN), før du ændrer netværkstilstanden.

Roaming er baseret på specifikke roamingaftaler mellem din
netværksudbyder og andre netværksudbydere, og det giver
dig mulighed for at bruge netværkstjenester uden for
hjemmenetværket, hvis du f.eks. er i udlandet.

Definition af indstillinger for dataroaming
Spørg altid er valgt som standard. Der forsøges kun at
oprette forbindelse, hvis en bekræftelse er accepteret. Hvis
du vælger Tillad altid, håndteres alle pakkedataforbindelse
i udlandet på samme måde som i hjemmenetværket.
Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger
og roamingpriser.

Visning af oplysninger om overførte data
Vælg Datatæller til hjemmenetværk. Vælg Ryd for at rydde
alle oplysninger og nulstille tælleren.

Indstillinger for SIM-kort
Vælg  > Indstillinger og Telefon > SIM-kort.

Vælg en af følgende indstillinger:

PIN-kodeanmodning  — Indstil enheden til at bede om PIN-
kode, når den tændes.
PIN-kode  — Angiv PIN-koden.

Generelle indstillinger
Låseindstillinger for enhed
Vælg  > Indstillinger og Enhedslås.

Angiv følgende:

Autolås  — Vælg, hvor længe der skal gå, før enheden låses,
hvis den ikke bruges.
Skift låsekode  — Indtast den aktuelle låsekode (12345 som
standard) og den nye kode to gange.

Visning af hukommelsesforbrug
Du kan få vist mængden af tilgængelig hukommelse i
enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet og den
mængde hukommelse, der er tilgængelig til installation af
programmer.

Vælg  > Indstillinger og Hukommelse.

Vælg Detaljer for at få vist detaljer om
hukommelsesforbruget.
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Hvis du vil øge mængden af tilgængelig hukommelse, skal du
bruge Filstyring eller andre programmer til at slette data.

Indstillinger for tv-udgang 
1 Vælg  > Indstillinger og TV-out.
2 Vælg PAL (standard, som bruges f.eks. i Europa) eller

NTSC (bruges f.eks. i USA).
3 Vælg Gem.

Kalibrering af skærmen 
Vælg  > Indstillinger ogKalibrering af skærm, og følg
instruktionerne.

Visning af oplysninger om enheden
Vælg  > Indstillinger og Om produktet.

De tilgængelige oplysninger indeholder:

• Enhedsmodel
• Platformnavn og udgivelse
• Softwareversion
• WLAN MAC-adresse
• Bluetooth-adresse
• IMEI-adresse
• Gældende licenser
• Andre vigtige oplysninger om enheden

Indstillinger for tredjepartsprogrammer
Hvis du installerer yderligere programmer, kan
programmerne automatisk tilføje et applet-ikon i
mappenIndstillinger. Ikoner tilføjes som standard gruppen
Tilføjelser.

Vælg  > Indstillinger og programmet, og angiv de
ønskede indstillinger.
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Tips og fejlfinding

Grundlæggende tips til brug af enheden

Låsning af enheden
Tryk to gange på tænd-/sluk-tasten.

Navigation til skrivebordet
Vælg og hold  nede.

Søgning efter en kontakt
Start med at indtaste et navn på skrivebordet ved hjælp af
det fysiske tastatur.

Åbn det virtuelle tastatur for at foretage et opkald
Start med at indtaste et telefonnummer på skrivebordet ved
hjælp af det fysiske tastatur. Hvis du vil indtaste et tal, skal
du trykke på og holde  nede og derefter trykke på den tast,
som har tallet påtrykt på toppen.

Deaktivering af lyd på indgående opkald
Vend enheden nedad.

Udsættelse af en alarm
Vend enheden nedad.

Avancerede tips til brug af enheden

Åbning af et kontaktkort fra en samtale
Vælg personens avatar. Dette er f.eks. nyttigt, hvis du vil ringe
til en ven, som du netop har haft en SMS-samtale med.

Brug af tastaturet til at rulle op eller ned på en
internetside
Hvis du vil rulle ned, skal du trykke på mellemrumstasten. Hvis
du vil rulle op, skal du trykke på og holde Skift-tasten nede
og derefter trykke på mellemrumstasten.

Ind- og udzoomningsfunktioner til e-mail, billede,
internetside eller kamera
Brug lydstyrketaster.
Når det gælder internetsider, skal brug af zoomfunktionerne
ved hjælp af lydstyrketasterne være aktiveret under
internetindstillingerne.

Visning af den forudgående eller efterfølgende dag, uge
eller måned i kalenderprogrammet
1 Vælg  > Kalender, og åbn menuen.
2 Vælg Måned eller Uge. Hvis du vil vise en bestemt dag,

skal du vælge dagen i måneds- eller ugevisning.
3 Glid fingeren til venstre eller højre i den valgte visning.
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Kopiering af tekst fra en internetside, SMS eller
chatbesked
1 Hvis du vil aktivere valgtilstanden, skal du trække

fingeren fra venstre for berøringsskærmen over på
skærmen og vælge .

2 Træk fingeren på den tekst, der skal vælges.
3 Tryk på Ctrl + C.

Kopiering af tekst fra et felt til indtastning af tekst, en e-
mail eller en note
1 Tryk på teksten på det sted, hvor markeringen skal starte.
2 Tryk på og hold Skift-tasten nede, og brug pilene på det

fysiske tastatur til at vælge teksten.
3 Tryk på Ctrl + C.

Visning af den aktuelle sang og afspilningsliste i
medieafspillerprogrammet
Vælg  > Medieafspiller og , og vælg en sang, et
album eller en afspilningsliste, der skal afspilles. Vælg
billedet til albumcoveret for at skifte mellem visning af den
aktuelle sang og den aktuelle afspilningsliste.

Formatering af hukommelseskort
Vælg  > Filstyring, vælg og hold hukommelseskortet
nede, og vælg Format i pop op-menuen.

Genveje
Nedenfor beskrives nogle af enhedens tastaturgenveje.
Genveje kan gøre brugen af programmer mere effektiv.

Generelle genveje
Ctrl + C Kopiér tekst
Ctrl + V Indsæt tekst
Ctrl + X Klip tekst.
Ctrl + A Markér alt.
Ctrl + O Åbn (hvis det er muligt).
Ctrl + N Opret et nyt element (hvis det er

muligt).
Ctrl + S Gem (hvis det er muligt).
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Ctrl + Z Fortryd (hvis det er muligt).
Ctrl + Y Annuller fortrydelse (hvis det er muligt).
Ctrl + F Åbn søgelinje (hvis det er muligt).
Ctrl + højre
piletast

Flyt markøren til slutningen af ordet.

Ctrl + venstre
piletast

Flyt markøren til slutningen af ordet.

Ctrl + Tilbagetast Åbn instrumentbrættet.
Ctrl + Skift + P Tag et skærmbillede af den aktuelle

skærm. Hvis du vil vise skærmbilledet,
skal du åbne programmet Billeder.

Ctrl + Skift + X Åbn X Terminal.
Ctrl +
Mellemrumstast

Skift mellem sprog til input (tegnsæt og
ordbog til virtuelt tastatur).

Genveje i internetbrowseren

Ctrl + N Åbn et nyt vindue.
Ctrl + R Indlæs siden igen.
Ctrl + B Åbn et bogmærke.
Ctrl + D Tilføj et bogmærke.
Ctrl + L Flyt markøren til internetadressefeltet.

Tilbage Gå til forrige internetside.
Mellemrumstast Rul ned på en internetside.
Skift +
Mellemrumstast

Rul op på en internetside.

Skift + Pil op Rul til toppen af en internetside.
Skift + Pil ned Rul til bunden af en internetside.

Genveje i e-mail

Ctrl + Enter Send en besked.
Ctrl + R Besvar en besked.

Genveje til medieafspiller

Venstre piletast Spring til forrige sang, videoklip eller
internetradiostation.

Højre piletast Spring til næste sang, videoklip eller
internetradiostation.

Mellemrumstast Stop afspilning midlertidigt, eller
genoptag den.

Genveje i RSS-læser

Ctrl + R Opdater kilden.
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Genvej til X Terminal

Ctrl + I Fuldfør kommandoen automatisk, hvis
der kun er én valgmulighed, eller vis alle
tilgængelige valgmuligheder. Svarer til
faneikonet i programmet X Terminal.

Fejlfinding
Du kan få vist ofte stillede spørgsmål om enheden ved at gå
til www.nokia.com/support.

Sp.: Hvad er min adgangskode for PIN- og PUK-koderne?

Sv.: Hvis du glemmer en PIN-kode, eller hvis du ikke har
modtaget sådan en kode, skal du kontakte udbyderen af
netværkstjenesten.
Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du
kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. din
internetudbyder eller netværksudbyder.

Sp.: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg starter enheden for
første gang, og der ikke vises noget på skærmen?

Sv.: Sørg for, at batteriet er isat korrekt, netledningen er sat
i enheden, og at der tændt for strømmen. Prøv at starte
enheden igen. Hvis dette ikke hjælper, skal du kontakte den
forhandler, du købte enheden hos.

Sp.: Hvorfor kan min enhed ikke oprette en GPS-
forbindelse?

Sv.: Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at
oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at
oprette en GPS-forbindelse i et køretøj. Hvis du er indendørs,
skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal. Hvis du er
udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads. Sørg for, at
din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne. Hvis
vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken blive påvirket.
Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan
blokere for satellitsignaler.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed, mens jeg
bruger en Bluetooth-forbindelse?

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 hindringer mellem
enhederne.

Sp.: Hvordan kan jeg lukke en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis du vil lukke en aktiv Bluetooth-forbindelse, skal du
vælge statusområdet og Bluetooth > Enheder og vælge
enheden og Rediger > Afbryd. Hvis en anden enhed er
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forbundet til enheden, kan du også lukke forbindelsen fra den
anden enhed.
Hvis du vil deaktivere Bluetooth-forbindelsen, skal du vælge
statusområdet Bluetooth og rydde afkrydsningsfeltet
Bluetooth til.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til trådløst
LAN (WLAN), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv.: WLAN-adgangspunktet bruger muligvis et skjult SSID
(service set identifier). Du kan kun få adgang til netværk, der
bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har
oprettet et WLAN-internetadgangspunkt på enheden.

Sp.: Hvordan deaktiverer jeg det trådløse LAN (WLAN) på
enheden?

Sv.: Vælg statusområdet og Internetforbindelse, og afbryd
WLAN-forbindelsen.

Sp.: Hvordan kan jeg sende MMS-beskeder?

Sv.: Du kan ikke sende eller modtage MMS-beskeder med
enheden, men du kan sende dine multimediefiler via e-mail
eller en Bluetooth-forbindelse. Du kan også overføre dem til
internettjenester såsom Nokia Ovi eller Flickr.

Sp.: Hvordan ved jeg, hvilken softwareversion der
bruges på enheden?

Sv.: Vælg  > Indstillinger og Om produktet.

Sp.: Hvordan finder jeg min WLAN MAC-adresse?

Sv.: Vælg  > Indstillinger og Om produktet.

Sp.: Hvordan kan jeg oprette en ny profil på enheden?

Sv.: Du kan ikke oprette nye profiler, men du kan redigere de
eksisterende (Normal og Lydløs). Vælg  >
Indstillinger og Profiler.

Sp.: Jeg har brugt Nokia PC Suite til at synkronisere min
kalender. Når jeg synkroniserer min kalender ved hjælp
af Mail for Exchange, får jeg dobbeltforekomster af
kalenderposter. Hvordan fjerner jeg
dobbeltforekomsterne?
1 Deaktiver kalendersynkroniseringen i indstillingerne for

Mail for Exchange.
Hvis du ikke deaktiverer kalendersynkroniseringen, før
du fjerner kalenderposter fra enheden, fjernes posterne
også fra serveren, næste gang der synkroniseres, og de
kan ikke tilbagesynkroniseres til enheden.
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2 Vælg  > Kalender, åbn menuen, og vælg
Indstillinger > Rediger kalendere.

3 Vælg kalenderen, og vælg Slet.
4 Aktivér kalendersynkronisering under indstillinger for

Mail for Exchange. Kalenderen synkroniseres fra serveren
og tilbage til enheden under den næste synkronisering.

5 Hvis du stadig har dobbeltforekomster i enhedens
kalender, kan du fjerne dem fra serveren.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger
Open source software notice
This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided
to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open
source software at http://www.maemo.org/. Alternatively, Nokia offers to provide such
source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such
distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to
Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this
product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights
Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and
other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the
United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyrightholders:

• Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/
computing/)

• Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
• The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)
• Pedro Roque Marques
• Eric Rosenquist, Srata Software Limited
• The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org) and its contributors
• Paul macKerras (paulus@samba.org)
• Purdue Research Foundation
• OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (http://

www.openevidence.org/)
• Eric Young (eay@cryptsoft.com)
• Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign
countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE
FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY
KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
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FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Standarder
Produktet overholder følgende standarder:

• EN 301 511, harmoniseret standard for mobile stationer i GSM 900/1800-netværk
• EN 300.328, harmoniseret standard for datatransmissionsudstyr, som anvender

frekvenser i 2,4 GHz-båndet
• EN 301 357-2, harmoniseret standard for analoge trådløse bredbåndslydenheder,

som bruger integrerede antenner, der anvender frekvenser i 863 MHz til 865 MHz-
frekvensområdet som anbefalet af CEPT

• EN 301 48901, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for radioudstyr og tjenester
• EN 301 489-07, særlige (EMC)-krav til mobilt radioudstyr, GSM 900/1800-netværk
• EN 301 489-09, særlige (EMC)-krav til trådløse mikrofoner, lignende lydlinkudstyr

med radiofrekvenser (RF), trådløse lydenheder og enheder med høretelefoner
• EN 301 48917, særlige (EMC)-krav til bredbåndsdata og Hiperlan-udstyr
• EN 301 489-24, særlige (EMC)-krav til tredjegenerationsmobiltelefoner
• EN 301 908-01, harmoniseret standard for WCDMA-mobilstation; almindelige krav
• EN 301 908-02, harmoniseret standard for WCDMA (UTRA FDD)-mobilstationer
• EN 60950-1, sikkerhed af udstyr til informationsteknologi
• EN 62311, vurdering af elektrisk og elektronisk udstyr relateret til begrænsning af

menneskelig påvirkning af elektromagnetiske felter (0Hz til 300GHz)
• EN 50360, produktstandard for at påvise overholdelsen af krav for mobiltelefoner

med grundlæggende begrænsning af menneskelig påvirkning af
elektromagnetiske felter

• 1999/519/EF, rådets anbefaling om begrænsning af menneskelig påvirkning af
elektromagnetiske felter

Kontrollér overholdelse af andre standarder separat.

Ekstraudstyr

Advarsel:
Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne
bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel
godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere
eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner
netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri
Oplysninger om batteri og oplader
Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med
BL-5J-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til
denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-10.
Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet
med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

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 egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri 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. Hvis batteriet er helt
afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller
inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet
tages ud.

Korrekt opladning. 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.
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Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C.
Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt
eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes
væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand,
f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive
(+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan
f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes,
kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i
henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid
ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller
beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller
øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproduceres, og der må ikke indsættes
fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller
andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan
resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller
batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal
du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det.
Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet
utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier
Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre
dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-
servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved
hjælp af nedenstående trin.

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 hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne
se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte.
Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke
om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke
bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den
nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/
battery.
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Sådan passer du på enheden
Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal
behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

• Opbevar ikke enheden ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan
forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Når enheden er varmet op til dens normale
temperatur fra en lav temperatur, kan der være dannet fugt inden i enheden,
hvilket kan beskadige de elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne
vejledning.

• Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan
ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

• Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke
opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens
overflade.

• Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at
enheden fungerer korrekt.

• Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt
udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne,
foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være
ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

• Brug opladere indendørs.
• Sikkerhedskopier alle de data, du vil gemme, som f.eks. kontakter og

kalendernoter.
• Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du

slukke enheden og tage batteriet ud.

Disse forslag gælder både enheden, batteriet, opladeren eller tilbehør.

Genbrug
Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige
indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald

og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde
oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/
werecycle eller nokia.mobi/werecycle.

Yderligere sikkerhedsoplysninger
Små børn
Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar
dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser
Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-
eksponering, såfremt den bruges i normal position ved øret eller mindst 2,2
centimeter 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.

Hvis du vil sende datafiler eller meddelelser, kræver det en god forbindelse til netværket.
Datafiler eller beskeder kan blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig.
Følg anvisningerne om adskillelsesafstand, indtil overførslen er afsluttet.

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. Din enhed indeholder sensorer,
der bruger magneter. Eksterne magneter kan på virke betjeningen af enheden.

Hospitalsudstyr
Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke
forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller
producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet
mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På
hospitaler eller plejeinstitutioner anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for
ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder
Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem
en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en
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indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske
udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

• Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske
udstyr.

• Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
• Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
• Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager

forstyrrelser.
• Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed
i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater
Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer
Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret
korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske
brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer,
elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj.
Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk
bortfald af garantien. Kontrollér 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 eller dele og
tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller
tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i
fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser
Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En
gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden,
når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer.
Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder,
kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte
opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid
tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren,
f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt
områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv
og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for
at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Enhedens overflade er nikkelfri.

Nødopkald
Før du foretager et nødopkald, skal du tænde enheden og kontrollere, at der er
tilstrækkelig signalstyrke. Hvis skærmen og tasterne er låst, skal du skubbe til
låsekontakten på siden af enheden for at låse dem op.

Vigtigt:  Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste
telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan foretages nødopkald med
mobiltelefonen.Det er ikke muligt at foretage nødopkald via taleopkald over internettet
(internetopkald). Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene
på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Foretagelse af et nødopkald
1 Vælg  > Telefon.

2 Vælg  og den mobile opkaldstype.

3 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig.

4 Vælg  for at starte opkaldet.

Foretagelse af et nødopkald uden indtastning af PIN-, PUK- eller låsekode
1 Når du bliver bedt om koden, skal du indtaste alarmnummeret for det sted, hvor

du befinder dig. Ikonet Nødopkald vises.
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2 Vælg Nødopkald for at foretage opkaldet. Efter nødopkaldet skal du indtaste
den krævede PIN-, PUK eller låsekode for at kunne bruge andre funktioner på
enheden.

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 certificering (SAR)
Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for
radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de
eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer,
ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige
organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle
personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som
kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-
retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for
SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste
certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed,
som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at
anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau
ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en
netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret
er 0,61 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan
variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan
muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på
www.nokia.com.
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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RX-51 overholder de væsentligste krav
og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af
Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N900 og Ovi er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri kan være
varemærker eller handelsnavne, der tilhører deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og
forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights
reserved.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig
og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse
med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig
og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret
af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til
anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til
salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se http://
www.mpegla.com.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF
NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER
OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE
SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

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

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i
den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder
begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og
ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer,
garantier, skadeserstatning og ansvar.
Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter
kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere
oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande.
Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA
Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt
på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge
telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal
du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler.
Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke
forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser,
herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke
udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.
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