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Kom godt i gang
Tilstande
Modelnummer: Nokia N92-1.

Herefter kaldet Nokia N92.

Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilst
(4). Du kan finde flere oplysninger under ‘Tilstande’ i brugervejledningen.

Med lukket klap kan du fortsætte med at lytte til radioen, tv'et eller musikafspilleren og 
regulere lydstyrken. Du kan skifte profil eller slukke enheden med tænd/sluk-tasten. Hvis tv
tændt, kan du se den mobile tv-kanal og programoplysninger, programoversigten og den 
aktuelle optagelsesstatus på coverskærmen. Hvis tv'et er slukket, kan du se den aktuelle 
beskedstatus og det aktuelle klokkeslæt.

Hvis du løfter siden af drejeakseskærmen, når klappen er lukket, aktiveres visningstilstand
Ud over at bruge andre programmer kan du bruge visningstilstanden til at se tv-programm
videoer, se dine billeder, gå på internettet og foretage håndfrie opkald.
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Med åben klap kan du bevæge dig rundt i hovedmenuen med navigeringstasten, vælge og 
programmer og filer og bruge alle de grundlæggende telefonfunktioner. Det sekundære ka
øverst til venstre over skærmen kan bruges til videoopkald. Klappen kan åbnes næsten 
160 grader som vist på billedet. Forsøg ikke at åbne klappen yderligere.

Du kan bruge billedtilstanden til at optage videoer og tage billeder hurtigt og let. Du kan
aktivere billedtilstanden ved at åbne klappen 90 grader, holde enheden sidelæns og dreje 
klappen op, så hovedskærmen vender mod dig. Det primære kamera aktiveres, og du kan s
motiv, du kan tage billeder af.
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Mobilt tv
Med Mobilt tv kan du se, lytte til og optage digitale 
tv-programmer og få adgang til interaktive tv- og 
radiotjenester (netværkstjeneste).

Find oplysninger om netværksdækningen for mobilt 
tv og tilgængeligheden af og vejledning til adgang 
til dataudsendelsestjenester og -priser hos 
tjenesteudbyderen.

Du kan åbne det mobile tv-program ved at holde 
multimedietasten nede . Systemet viser de 
programoversigter, der er tilgængelige i dit område. 
Når du starter programmet første gang, kan dette 
tage nogle minutter. Du kan vælge en programoversigt ved at rulle til den og trykke på 
Systemet inddeler de tilgængelige kanaler i overensstemmelse med programoversigten. D
kan tage et stykke tid. Du kan ændre programoversigten senere i indstillingerne.

Du kan få vist en liste over tilgængelige kanaler ved at rulle op eller ned og trykke på  f
vælge en kanal. Du kan også skifte kanal ved at bruge medietasterne på begge sider af 
navigeringstasten. Du kan også skifte kanal ved hjælp af taltasterne. Hvis du vil skifte me
fuld skærm og normal skærmstørrelse, skal du trykke på  på tastaturet.

I visse lande skal ejerne af en tv-modtager betale en tv-licensafgift. Kontakt de lokale 
myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger under ‘Mobilt tv’ i brugervejledningen.

                                         Valgmuligheder A



Taster og dele – lukket klap
• Primær kameraenhed og linse (1).
• LED-blitz (2)
• Åbning til 

miniSD-hukommelseskort (3)
• Pop-Port™-stik til kompatibelt 

ekstraudstyr (4)
• Stik til oplader (5)
• Infrarød port (6)
• Stereohøjttalere (7)
•  Lydstyrketast til at regulere 

lydstyrken og zoome ind og ud, når 
du bruger kameraet (8)

• Optagelsestast til at tage billeder 
og optage videoer (9)

•  Tænd/sluk-tast (10)



Taster og dele – åben klap
• Sekundært kamera til videoopkald (1)
• Valgtaster til at vælge kommandoer og elementer i 

visningstilstand (2)
• Valgtaster til at vælge kommandoer og elementer i 

visningstilstand og med åben klap. Hold tasterne nede 
for at bruge stemmekommandoer. (3)

• Opkaldstast (4)
• Menutast (5)
• Hold tasten nede som genvej til at oprette forbindelse 

til internettet. (6)
•  Multimedietast (7)
• Sletningstast (8)
• Tovejs-taltastatur (9)
• Afslutningstast (10)
• Navigeringstasten NaviTM (herefter kaldet 

navigeringstasten), som du kan bruge til at bevæge dig 
til venstre, højre, op og ned i menuer. Tryk på tasten i 
midten ( ) for at vælge, acceptere eller aktivere. (11)

• Medietaster til at styre mobilt tv, videoafspilleren, 
musikafspilleren og radioen. (12)
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Indsættelse af (U)SIM-kortet og batteriet
Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af UMTS-mobilenh

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og br
af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.
1 Mens bagsiden af enheden vender mod dig, skal du skubbe bagcoveret 

nedad (1) og løfte det op (2).
Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

2 Du kan åbne (U)SIM-kortholderen ved at skubbe den til side og løfte 
den op (3).

3 Indsæt (U)SIM-kortet i holderen (4). Sørg for, at det afskårne hjørne på 
kortet vender opad fra holderen, og at kontaktområdet på kortet vender 
mod stikkene i enheden.

4 Luk kortholderen, og skub den, indtil den klikker på plads (5).

5 Indsæt batteriet (6). Sørg for, at kontakterne øverst på batteriet vender 
mod stikkene på enheden.

6 Du kan sætte bagcoveret på plads igen ved at skubbe det opad fra 
bunden, indtil det klikker på plads.
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Opladning af batteriet
1 Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
2 Tilslut ledningen til enheden. Hvis batteriet er helt brugt op, 

kan det vare et stykke tid, før opladningsikonet begynder at 
bevæge sig. Enheden kan bruges, mens den lader op.

3 Når batteriet er fuldt opladet, bevæger ikonet sig ikke mere. 
Tag opladerstikket ud af enheden og derefter ud af 
stikkontakten.

Du kan også bruge Nokia-opladerstikket (CA-44) til at oplade 
batteriet med tidligere kompatible Nokia-opladermodeller. 
Du kan finde oplysninger om ekstraudstyr, batterier og 
opladere i brugervejledningen under ‘Ekstraudstyr, batterier og 
opladere’ på side 9.

Sådan tændes enheden
1 Hold tænd/sluk-tasten øverst på enheden nede.
2 Hvis enheden beder om en (U)PIN-kode eller en låsekode, skal du indtaste den og trykk

. Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345.
3 Selvstudiet starter.
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Enheden har indvendige antenner.

Bemærk! Undgå, som ved alt andet 
radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når 
antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved 
telefonens antenne under et opkald. Berøring af en antenne, 
der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af 
radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre 
med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte 
batteriets levetid.

1 DVB-H-antenne til modtagelse af udsendelser på mobilt tv
2 Bluetooth og trådløst LAN-teknologi
3 Trådløse antenner

Når du tænder enheden for første gang, bliver du muligvis bedt om at angive følgende 
oplysninger: Vælg aktuel by:, Tid: og Dato:. Brug navigeringstasterne og taltasterne. Indta
første bogstaver i byens navn for at finde byen. Den by, du vælger, definerer også tidszon
enhedens ur.

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



 data 

hed. 
r 
et og 
Headset
Slut det kompatible headset til enhedens Pop-Port-stik.

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

Indsættelse af hukommelseskortet
Du kan bruge et kompatibelt miniSD-kort som ekstra hukommelseskapacitet til at gemme
på enheden. Du kan også sikkerhedskopiere data fra enheden til hukommelseskortet.

Brug kun kompatible miniSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne en
Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker e
muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kort
enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Sådan indsættes hukommelseskortet:
1 Åbn dækslet (11) til hukommelseskortåbningen øverst på enheden.

2 Indsæt hukommelseskortet i åbningen (12). Sørg for, at kontaktområdet 
på kortet vender nedad, og at det afskårne hjørne vender mod åbningen.



mer 

ang 

.

atisk 
3 Skub kortet ind (13). Kortet er på plads, når du hører et klik.

Sådan tages hukommelseskortet ud
1 Før du tager kortet ud, skal du trykke på  og vælge Tag hukom.kort ud. Alle program

lukkes.
2 Åbn dækslet til hukommelseskortåbningen, når Fjern hukommelseskortet, 

og tryk på OK vises.
3 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra åbningen (14).
4 Tag hukommelseskortet ud, og vælg OK for at bekræfte handlingen, 

hvis enheden beder om det.
 Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adg

til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel 
hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget

Indstillinger
Normalt er indstillinger for MMS, GPRS, streaming og mobilt internet konfigureret autom
på enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din netværkstjenesteudbyder.

Du kan finde flere oplysninger under ‘Forbindelse’ i brugervejledningen.

Skærme
Fjern al beskyttelsesplastik fra skærmene og kameralinsen.
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Der kan være et lille antal manglende, misfarvede eller lyse pletter på skærmen. Det er 
karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som
tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Overførsel af indhold fra en anden enhed
Du kan læse, hvordan du bruger overførselsprogrammet, under ‘Overførsel af indhold fra e
anden enhed’ på side 15 i brugervejledningen.

Du kan finde oplysninger om at bruge Nokia Content Copier i Nokia PC Suite til at kopiere
indhold fra en kompatibel Nokia-enhed på den cd-rom, der fulgte med enheden. Nokia Con
Copier understøtter en række Nokia-enhedr. Yderligere oplysninger om, hvilke enheder de
understøttes af hver version af Nokia PC Suite, finder du på siderne for PC Suite på adress
www.nokia.com/pcsuite.

Support
Hjælp
Hjælpefunktionen giver dig vejledning i at bruge enheden. Du kan få adgang til funktione
et program ved at trykke på Valg > Hjælp.

Selvstudie
Med selvstudiet kan du få oplysninger om nogle af funktionerne i din enhed, og hvordan d
bruger dem. Selvstudiet starter automatisk, første gang enheden tændes. Du kan få adgan
det i menuen ved at trykke på  og vælge Personlig > Selvstudie.
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Brugervejledning
Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Online
På http://www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-websted kan du finde den senest
version af denne vejledning, yderligere oplysninger, filer til overførsel og tjenester til dit 
Nokia-produkt.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92 og Pop-Port er varemærker eller registrered
varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt 
kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette doku
i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.
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