
Kom i gang Nokia N92-1



Kom i gang
Modi
Modellnummer: Nokia N92-1.

Heretter kalt Nokia N92.

Enheten har fire modi: modus for lukket flipp (1), visningsmodus (2), modus for åpen flipp (3) og 
bildemodus (4). Du finner mer informasjon i “Modi” i brukerhåndboken.

I modus for lukket flipp kan du fortsette å lytte til radio, TV eller avspilling, og justere volumet. 
Du kan endre profilen eller slå enheten av med av/på-tasten. Hvis TVen er på, kan du vise kanal, 
programinformasjon, programplan og innspillingsstatus for Mobil-TV på dekseldisplayet. Hvis 
TV-en er av, kan du vise meldingsstatusen og kontrollere klokkeslettet.

Du kan aktivere visningsmodus ved å løfte siden av svingakseldisplayet når flippen er lukket. 
I tillegg til å bruke andre programmer, kan du bruke visningsmodus til å se på TV-programmer 
og videoer, vise bilder, surfe på Internett og ringe med håndfri.



I modus for åpen flipp kan du navigere i hovedmenyen med blatasten, velge og åpne 
programmer og filer og bruke alle de grunnleggende telefonfunksjonene. Det sekundære 
kameraet, over det øvre venstre hjørnet av displayet, er tilgjengelig for videoanrop. Flippen kan 
åpnes til omtrent 160 graders vinkel, som vist på bildet. Du må ikke forsøke å åpne flippen mer.

Bruk bildebehandlingsmodus til å spille inn videoer og ta bilder raskt og enkelt. Hvis du vil 
aktivere bildemodusen, åpner du flippen i 90 graders vinkel, holder enheten sidelengs og dreier 
flippen slik at hoveddisplayet vender mot deg. Hovedkameraet aktiveres, og du ser motivet du 
vil ta bilde av.

Mobil-TV
Med Mobil-TV kan du se på, lytte til og spille inn 
digital-TV-programmer og få tilgang til interaktive 
mobile TV- og radiotjenester (nettverkstjeneste).

Ta kontakt med tjenesteleverandøren for 
informasjon om nettverksdekning for Mobil-TV samt 
priser og tilgjengeligheten av og instruksjoner for 
hvordan du får tilgang til datacast-tjenester.

Du åpner programmet Mobil-TV ved å holde inne 
multimedietasten . Systemet viser 
programoversiktene som er tilgjengelige i ditt 
område. Ved første oppstart kan dette ta noen 
minutter. Du velger en programoversikt ved å bla til den og trykke . Systemet ordner de 
tilgjengelige kanalene i henhold til programoversikten. Dette kan ta litt tid. Du kan endre 
programoversikten senere i disse innstillingene.

Du kan vise en liste over tilgjengelige kanaler ved å bla opp eller ned. Trykk  for å velge en 
kanal. Du kan bytte kanal ved å bruke medietastene på begge sider av blatasten. Du kan også 
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trykke på nummertastene for å skifte kanal. Trykk på  for å veksle mellom full skjerm og 
normal skjerm.

I noen land kreves det at eiere av en TV-mottaker betaler TV-lisensavgift. Ta kontakt med lokale 
myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

Du finner mer informasjon i “Mobil-TV” i brukerhåndboken.

Taster og deler – modus for lukket flipp
• Hovedkameraenhet og -linse (1).
• LED-blits (2)
• Minnekortspor for et 

miniSD-kort (3)
• Pop-Port™-

grensesnittsystemkontakt for 
kompatibelt ekstrautstyr (4)

• Laderkontakt (5)
• Infrarød port (6)
• Stereohøyttalere (7)
•  Volumtast for å justere volumet og 

zoome inn og ut når du bruker 
kameraet (8)

• Utløsertast for å ta bilder med og 
spille inn videoklipp (9)

•  På/av-tast (10)



Taster og deler – modus for åpen flipp
• Sekundærkamera for videoanrop (1)
• Valgtaster for å velge kommandoene og elementene i 

visningsmodus (2)
• Valgtaster for å velge kommandoene og elementene i 

bildemodus og modus for åpen flipp. Hold inne for å 
bruke talekommandoer. (3)

• Anropstast (4)
• Menytast (5)
• Hold inne som en snarvei til Web-tilkobling. (6)
• Multimedietast (7)
• Slettetast (8)
• Toveis nummertastatur (9)
• Avslutt-tast (10)
• NaviTM-blatast (heretter kalt blatast) for å gå til venstre, 

høyre, opp eller ned i menyer. Trykk tasten i midten 
( ) for å velge, godta eller aktivere. (11)

• Medietaster for å kontrollere Mobil-TV, videospiller, 
musikkavspilling og radio. (12)

Sette inn (U)SIM-kortet og batteriet
USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobilenheter.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt 
med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.



1 Skyv dekselet på baksiden nedover (1) og løft det opp (2) mens baksiden 
av enheten vender mot deg.
Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

2 Skyv på holderen og løft den opp (3) for å løse ut (U)SIM-kortholderen.

3 Sett inn (U)SIM-kortet i holderen (4). Kontroller at det avskårne hjørnet 
på kortet vender oppover fra holderen, og at kontaktområdet på kortet 
vender mot kontaktene i enheten.

4 Lukk holderen og skyv den til den låses på plass (5).

5 Sett inn batteriet (6). Kontroller at kontaktene øverst på batteriet 
vender mot kontaktene i enheten.

6 Sett bakdekselet på plass igjen ved å skyve det nedenfra og opp til 
det klikker på plass.



Lade batteriet
1 Koble en kompatibel lader til et strømuttak.
2 Koble strømledningen til enheten. Hvis batteriet er helt 

utladet, kan det ta en stund før ladeindikatoren begynner 
å rulle. Enheten kan brukes under lading.

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

Du kan også bruke Nokias laderadapter (CA-44) til å lade 
batteriet med tidligere, kompatible ladermodeller fra Nokia. 
Hvis du vil vite mer om tilbehør, batterier og ladere, ser du 
i “Ekstrautstyr, batterier og ladere.” på side 9 i 
brukerhåndboken.

Slå enheten på
1 Hold inne på/av-tasten øverst på enheten.
2 Hvis enheten ber om en (U)PIN-kode eller en låskode, taster du den og trykker på . 

Fabrikkinnstillingen for låskoden er 12345.
3 Opplæringen starter.



Enheten har innebygde antenner.

Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres 
unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å 
berøre antennen på mobiltelefonen under en 
telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller 
sender signaler, kan påvirke kvaliteten på 
radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm 
enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.

1 DVB-H-antenne for mottak av Mobil-TV-sendinger
2 Bluetooth- og trådløst LAN-teknologi
3 Mobilantenner

Når du slår på enheten for første gang, kan du bli bedt om å angi følgende informasjon: Velg gj. 
by:, Tid: og Dato:. Bruk blatastene og nummertastene. Tast inn de første bokstavene i 
stedsnavnet for å finne stedet. Stedet du velger, angir også tidssonen for klokken på enheten.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert 
i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at 
enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. 
Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



Headset
Koble den kompatible hodetelefonen til 
Pop-Port™-grensesnittsystemkontakten på enheten.

Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder 
utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en 
sikkerhetsfare.

Sette inn minnekortet
Du kan bruke et kompatibelt miniSD-kort som ekstra lagringsplass for å spare minne på enheten. 
Du kan også legge sikkerhetskopier av informasjon i enheten på minnekortet.

Bruk bare kompatible miniSD-kort som er godkjent av Nokia sammen med denne enheten. Nokia 
bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er 
kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og 
ødelegge data som er lagret på kortet.

Slik setter du inn minnekortet:
1 Åpne luken (11) til minnekortsporet øverst på enheten.

2 Sett minnekortet i sporet (12). Kontroller at kontaktområdet på kortet 
vender ned, og at det skråskårne hjørnet vender mot sporet.



3 Skyv kortet inn (13). Du hører et klikk når kortet låses på plass.

Løse ut minnekortet
1 Før du løser ut kortet, trykker du på  og velger Fjern minnekort. Alle programmer lukkes.
2 Når Fjern minnekort og trykk på OK vises på skjermen, åpner du luken til 

minnekortsporet.
3 Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet (14).
4 Fjern minnekortet, og hvis det kreves av enheten, velger du OK for å bekrefte.

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

Innstillinger
Innstillingene for MMS, GPRS, direkteavspilling og mobilt Internett er vanligvis automatisk 
konfigurert i enheten, basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren.

Du finner mer informasjon i “Tilkobling” i brukerhåndboken.

Displayer
Fjern eventuell beskyttende plastfilm som dekker displayene og kameralinsen.

Et lite antall manglende, misfargede eller lyse punkter kan vises på displayet. Dette er 
karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter 
som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.



Overføre innhold fra en annen enhet
Hvis du vil bruke overføringsprogrammet, kan du se “Overføre innhold fra en annen enhet” 
på side 14 i brukerhåndboken.

Hvis du vil bruke Nokia Content Copier i Nokia PC Suite til å kopiere innhold fra en kompatibel 
Nokia-telefon, kan du se CD-ROM-en som ble levert med enheten. Nokia Content Copier støtter 
flere forskjellige Nokia-enheter. Hvis du vil vite mer om enhetene som støttes av Nokia PC Suite, 
kan du se på sidene på www.nokia.com/pcsuite.

Brukerstøtte
Hjelp
Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker enheten. Hvis du vil ha tilgang til den fra et 
program, velger du Valg > Hjelp.

Opplæring
Opplæringen gir deg informasjon om noen av funksjonene på enheten. Opplæringen starter 
automatisk ved første oppstart. Du får tilgang til den i menyen ved å trykke på  og velge Mine 
egne > Veiledning.

Brukerhåndbok
Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.



På Internett
Se http://www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste 
versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til 
Nokia-produktet.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi og Pop-Port er varemerker eller registrerte 
varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være 
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