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Komma igång
Lägen
Modellnummer: Nokia N92-1.

Kallas härefter för Nokia N92.

Telefonen har fyra lägen: stängt läge (1), visningsläge (2), öppet läge (3) och bildläge (4). 
Mer information finns i "Lägen" i användarhandboken.

I stängt läge kan du fortsätta använda radio, TV och musikspelare samt justera volymen. Du
byta profil eller stänga av enheten med strömbrytaren. Om TV:n är påslagen kan du se 
Mobil-TV-kanalen, programinformation, programtider och inspelningsstatus på den utvän
displayen. Om TV:n är avstängd kan du visa meddelandestatus och kontrollera tiden.

När du lyfter upp sidan av displayen medan luckan är stängd aktiveras enhetens visningsl
I visningsläget kan du använda andra program, titta på TV-program och videor, visa dina b
surfa på Internet och ringa handsfree-samtal.
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I öppet läge kan du navigera på huvudmenyn med bläddringsknappen, öppna program och
samt använda telefonens grundfunktioner. Den sekundära kameran ovanför det övre väns
hörnet på displayen är tillgänglig för videosamtal. Luckan kan öppnas nästan 160 grader, s
det visas på bilden. Tvinga inte upp luckan längre.

I bildläge kan du snabbt och enkelt spela in videor och ta foton. Du aktiverar bildläget ge
att öppna luckan upp till 90 grader, hålla enheten liggande och vrida luckan så att 
huvuddisplayen är vänd mot dig. Huvudkameran startar och du kan se vad som kommer me
bilden.
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Mobil-TV
Med Mobil-TV kan du titta på, lyssna på och spela 
in digitala TV-program och använda interaktiva 
radio- och TV-tjänster (nättjänst).

Kontrollera nättäckning för Mobil-TV, tillgänglighet 
och anvisningar för datacast-tjänster, samt priser 
med tjänstleverantören.

Du öppnar programmet Mobil-TV genom att hålla 
ner multimedieknappen . TV-guider med de 
program som är tillgängliga där du befinner dig 
visas. Detta kan ta några minuter första gången du 
startar programmet. När du vill välja en 
programguide bläddrar du till den och trycker på . Tillgängliga kanaler ordnas beroend
vald programguide. Det här kan ta en stund. Du kan byta programguide senare i inställning

För att visa en lista över tillgänglig kanaler bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker på 
att välja en kanal. Om du vill byta kanal kan du även använda medieknapparna på 
bläddringsknappens sidor. Du kan också trycka på nummerknapparna för att välja kanalen
Om du vill växla mellan helskärm och normal visning trycker du på  på knappsatsen.

I en del länder måste de som äger en TV betala licensavgifter. Kontakta de lokala myndighe
om du vill ha mer information.

Mer information finns i "Mobil-TV" i användarhandboken.

                                         Alternativ Avs



Knappar och delar – Stängt läge
• Huvudkamera och objektiv (1).
• Lysdiodsblixt (2)
• Uttag för miniSD-kort (3) 
• Pop-Port™-kontakt för kompatibla 

tilläggsprodukter (4)
• Laddarkontakt (5)
• IR-port (6)
• Stereohögtalare (7)
• Volymknapp för att justera volymen 

och zooma med kameran (8)
• Inspelningsknapp för att ta foton 

och spela in video (9)
•  Strömbrytare (10)



Knappar och delar – Öppet läge
• Sekundär kamera för videosamtal (1)
• Väljarknappar för att välja kommandon och objekt i 

visningsläge (2).
• Väljarknappar för att välja kommandon och objekt i 

bildläge och när luckan är öppen. Håll ned knappen för 
att använda röstkommandon. (3)

• Ring (4)
• Meny (5)
• Håll ner för att använda som genväg till en 

Internet-anslutning. (6)
• Multimedia (7)
• Radera (8)
• Dubbelriktad knappsats (9)
• Avsluta (10)
• NaviTM-knappen (kallas härefter för bläddringsknapp) 

för att bläddra vänster, höger, uppåt och nedåt på 
menyerna. Tryck i mitten av knappen ( ) för att välja, 
acceptera eller aktivera. (11)

• Medieknappar för att kontrollera Mobil-TV, 
videouppspelning, musikspelare och radio. (12)
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Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet
USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobilenheter.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet
användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.
1

upp den (2).
Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

2 Om du vill öppna (U)SIM-korthållaren skjuter du den åt sidan och lyfter 
sedan upp den (3).

3 Placera (U)SIM-kortet i hållaren (4). Kontrollera att kortets avfasade 
hörn är vända uppåt sett från hållaren och att kortets kontakter är 
riktade mot enhetens kontakter.

4 Stäng hållaren och skjut den på plats (5).

5 Sätt i batteriet (6). Se till att kontakterna på batteriets ovansida är 
riktade mot enhetens kontakter.

6 När du vill sätta tillbaka bakstycket skjuter du det uppåt från enhetens 
underkant tills det klickar på plats.

Vänd enhetens baksida mot dig, skjut luckan nedåt (1) och lyft sedan  
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Ladda batteriet
1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
2 Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan 

det ta en stund innan laddningsindikatorn visas. Enheten 
kan användas när den laddas.

3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. 
Koppla ur laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

Du kan också använda Nokias laddaradapter (CA-44) för att 
ladda batteriet med äldre, kompatibla Nokia-laddare. Mer 
information om tilläggsprodukter, batterier och laddare finns i 
användarhandboken "Tillbehör, batterier och laddare", sid. 9.

Slå på enheten
1 Håll ned strömbrytaren på enhetens ovansida.
2 Om du uppmanas att ange en (U)PIN-kod eller låskod anger du den och trycker sedan på

Grundinställningen för låskoden är 12345.
3 Handledningen öppnas.
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Enheten har inbyggda antenner.

Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika 
onödig kroppskontakt med antennen när den används. 
Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. 
Kontakt med en sändande eller mottagande antenn 
påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att 
enheten använder en högre energinivå än vad som annars 
varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.

1 DVB-H-antenn för att ta emot Mobil-TV-sändningar
2 Bluetooth och trådlöst LAN
3 Mobilantenner

När du slår på enheten för första gången kan du uppmanas att ange följande information:
din stad:, Tid: och Datum:. Använd bläddringsknappen och nummerknapparna. Ange de f
bokstäverna i stadens namn så hittar du staden. Vilken stad du väljer definierar också tidsz
för enhetens klocka.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras f
enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfigura
t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantöre
du vill ha mer information.
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Headset
Anslut det kompatibla headsetet till telefonens Pop-Port-kontakt.

 Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra 
omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota 
säkerheten.

Sätta i minneskortet
Du kan använda ett kompatibelt miniSD-kort som extra lagringsutrymme för att spara minn
enheten. Du kan också säkerhetskopiera information från din enhet till minneskortet.

Använd bara kompatibla miniSD-kort som godkänts av Nokia för den här enheten. 
Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske
helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och 
på kortet kan gå förlorade.

Sätta i minneskortet:
1  Öppna luckan (11) till minneskortplatsen på enhetens ovansida.

2  Sätt i minneskortet i kortplatsen (12). Kontaktytan på kortet ska vara 
vänd nedåt och det snedskurna hörnet måste vara vänt mot kortplatsen.
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3  Tryck in kortet (13). Du hör ett klick när kortet sitter på plats.

Mata ut minneskortet
1 Innan du matar ut kortet trycker du på  och väljer Ta ut minneskort. Alla program st
2 När Ta ut minneskortet och tryck på "OK" visas öppnar du 

minneskortsluckan.
3 Tryck på minneskortet för att lossa det från kortplatsen (14).
4 Ta ur minneskortet och välj OK om enheten begär bekräftelse.

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

Inställningar
Inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet är normalt automa
konfigurerade i enlighet med informationen från din tjänstleverantör eller nätoperatör.

Mer information finns i "Anslutbarhet" i användarhandboken.

Displayer
Ta bort plastskydden som täcker displayerna och kameralinsen.
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Det kan förekomma ett mindre antal missfärgade eller ljusa prickar på skärmen. Så är det
den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på elle
Det är helt normalt och är inte ett fel.

Överföra innehåll från en annan enhet
Mer information om hur du du använder överföringsprogrammet finns i "Överföra innehåll
en annan enhet", p. 14 i användarhandboken.

Se cd-skivan som medföljer enheten om du vill använda Nokia Content Copier i Nokia PC 
för att kopiera innehåll från en kompatibel Nokia-enhet. Nokia Content Copier har stöd fö
många Nokia-enheter. Gå till www.nokia.com/pcsuite om du vill ha mer information om v
enheter som har stöd av de olika Nokia PC Suite-versionerna.

Support
Hjälp
Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder enheten. Du öppnar hjälpen
ett program genom att välja Val > Hjälp.

Handledning
Handledningen innehåller information om några av enhetens funktioner. Handledningen öp
automatiskt första gången du startar enheten. Om du vill öppna handledningen från men
trycker du på  och väljer Extra > Handledn..
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Användarhandbok
I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Online
Sök på http://www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versi
av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband m
din Nokia-produkt.

Copyright © 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi och Pop-Port är varukännetecken elle
registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn
det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respe
ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbju
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