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1. Inledning

Med Nokia 330 Auto Navigation kan du använda GPS-navigering i bilen 
eller när du befinner dig utomhus. Du kan också visa foton, titta på 
videor och lyssna på musik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda 
enheten. Läs även användarhandboken för GPS-navigeringsprogrammet 
som finns i enheten.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den 
senaste versionen av den här användarhandboken, ytterligare 
information, nedladdningar och tjänster för din Nokia-produkt.

■ Om GPS:en
GPS (Global Positioning System) är ett världsomspännande 
satellitbaserat radionavigeringssystem. GPS-mottagaren är inbyggd i 
navigeringsenheten och kan ange position med en precision på 10 
meter. Precisionen beror på antalet satelliter, de signaler som GPS-
mottagaren tar emot. Under optimala förhållanden är noggrannheten 
några få meter.

GPS-antennen är placerad överst på navigeringsenheten. Vissa bilars 
vindrutor kan innehålla metall, vilket kan blockera eller försvaga 
satellitsignalerna.

Om du står still kan GPS inte avgöra åt vilket håll du är vänd eftersom 
riktningen beräknas utifrån din rörelse.

GPS (Global Positioning System) förvaltas av amerikanska staten (USA), som är 
ensamt ansvarig för systemets noggrannhet och underhåll. Precisionen kan 
påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i 
överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy 
och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig 
satellitgeometri. GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av 
byggnader och naturliga hinder samt av väderförhållanden. GPS-mottagaren kan 
endast ta emot GPS-signalerna utomhus.
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GPS bör endast användas som navigeringshjälp. GPS ska inte användas för exakta 
positionsmätningar och du bör aldrig förlita dig enbart på positions- och 
navigeringsdata från GPS-mottagaren. 

■ Program från tredje part
Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas 
av personer eller företag som inte är dotterbolag till eller på annat sätt tillhör 
Nokia. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till 
dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon 
slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för 
informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon 
garanti för tredjepartsprogram.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN 
LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER 
AV TVINGANDE LAG. DU ACCEPTERAR ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS 
NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING 
TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE 
UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER 
ANDRA RÄTTIGHETER. 
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2. Komma igång

■ Knappar och delar
Obs! Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål 
av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära 
enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Framsida och höger sida

• Indikator för ström (1)

• Indikator för GPS (2)

• Pekskärm (3)

• Hem (4)

• Flagga (5)

• Vänteläge (6)

• Volym upp (7)

• Volym ned (8)

• Uttag för extern GPS-antenn (9)

21
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Baksida, vänster sida och undersida

• GPS-antenn (1)

• Högtalare (2)

• Strömbrytare (3)

• Återställning (4)

• Minneskortsplats (5)

• Kontakt för stereoutgång (6)

• Mini-USB-port (7)

• Låsreglage (8)

• Kontakt för laddare (9)

■ Laddare
Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används med 
navigeringsenheten. Enheten är avsedd att användas med en DC-3-laddare.

Varning! Använd endast laddare och tillbehör som godkänts av Nokia 
för användning med just denna enhet. Förutom att det kan innebära en 
fara om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och 
garanti bli ogiltiga.
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Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns 
tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i 
kontakten, aldrig i sladden.

■ Ladda batteriet
Navigeringsenheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte 
att ta ur. Försök inte ta bort batteriet från enheten. Enheten kan skadas.

Anslut DC-3-laddaren till 
laddningskontakten på navigeringsenheten 
och sätt i laddaren i cigarettändaruttaget i 
bilen. Ström måste tillföras med 9- till 
18-volts bilbatteriet. Kontrollera att 
laddaren är ordentligt insatt i 
cigarettändaruttaget och att den inte stör 
bilens övriga funktioner.

I vissa bilmodeller får cigarettändaruttaget 
ström från bilbatteriet även om 
tändningsnyckeln tas ur tändningslåset. I 
sådana fall kan bilbatteriet laddas ur om 
navigeringsenheten lämnas påslagen eller om den lämnas kvar i 
cigarettändaruttaget en längre tid utan att vara påslagen. Kontakta 
fordonstillverkaren om du vill ha mer information.

När batteriet laddas blinkar den gula indikatorlampan. Om laddningen 
inte startar kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en 
gång till. När batteriet är helt laddat slutar indikatorn att lysa.

När batteriet är fulladdat tar du bort laddaren från navigeringsenheten 
och cigarettändaruttaget.

När batteriet håller på att ta slut blinkar indikatorlampan rött och inga 
gröna stolpar visas i batterisymbolen överst i programmenyfönstret.

Navigeringsenheten kan användas när den är ansluten till 
cigarettändaruttaget.
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■ Installera enheten i bilen
Om du vill använda navigeringsenheten i bilen sätter du fast 
monteringsenheten HH-14 på vindrutan, fäster mobilhållaren CR-79 på 
monteringsenheten och ansluter navigeringsenheten till bilens 
cigarettändaruttag. 

Allmänna säkerhetsinstruktioner
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla 
händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första 
hand. Manövrera endast monteringsenheten, mobilhållaren eller 
navigeringsenheten under körning när det inte medför risker för 
säkerheten.

När du installerar monteringsenheten eller mobilhållaren bör du 
kontrollera att enheten inte försvårar eller hindrar styr- eller 
bromssystemet eller andra system som används vid körning (t.ex. 
krockkuddar) eller att den skymmer sikten under körning.

Kontrollera att krockkuddarnas utlösning inte spärras eller hindras på 
något sätt.

Installera inte monteringsenheten eller mobilhållaren så att den riskerar 
att komma i kontakt med dig vid en olycka eller kollision.

Kontrollera med jämna mellanrum att sugkoppen i monteringsenhetens 
nedre del är ordentligt fästad mot vindrutan, särskilt om den omgivande 
temperaturen är varierande.

Lämna aldrig monteringsenheten i direkt solljus eller i stark värme i 
fordonet. Delarna kan skadas om inomhustemperaturen understiger 0 °C 
eller överstiger +40 °C.

Montera enheten
Välj en skyddad monteringsyta på vindrutan och rengör ytan ordentligt 
med glasrengöringsmedel och rengöringsduk. Om den omgivande 
temperaturen ligger under +15 °C värmer du försiktigt ytan och 
sugkoppen så att monteringsenheten fäster ordentligt mot vindrutan. 
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Vindrutan kan skadas av stark hetta så undvik alltför kraftig 
upphettning.

Pressa sugkoppen mot vindrutan och skjut försiktigt låshandtaget 
ovanför sugkoppen mot sugkoppen så att ett undertryck uppstår mellan 
sugkoppen och vindrutan (1). Kontrollera att sugkoppen är ordentligt 
fastsatt. Om du vill ta bort monteringsenheten från vindrutan skjuter du 
låshandtaget försiktigt mot monteringsenhetens övre del och drar i 
bandet i sugkoppens kant.

Fäst mobilhållaren på monteringsenheten genom att placera 
låsspärrarna på monteringsenhetens ovansida i skårorna på 
mobilhållaren (2) och skjut hållaren så att den låses fast (3). För din egen 
säkerhet bör du installera hållaren i stående position.

Placera navigeringsenheten i mobilhållaren (4) och tryck enheten mot 
hållarens baksida tills den fastnar med ett klick. Se till att skärmen syns 
tydligt för användaren. Om du vill ta bort navigeringsenheten från 
mobilhållaren drar du ut den från hållaren.

När du ska använda enheten för GPS-navigering vrider du GPS-
antennen till ungefär 90 grader (5). Försök inte att öppna antennen mer 
än så.

2
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Ansluta till cigarettändaruttaget
Navigeringsenheten kan vara ansluten till cigarettändaruttaget medan 
du använder den. Se Ladda batteriet på sidan 9.

■ Slå på och stänga av

Slå på
Du slår på enheten genom att skjuta strömbrytaren mot enhetens 
ovansida och trycka på väntelägesknappen. 

När du sätter på enheten första gången visas en rad inställningsfönster, 
och GPS-navigeringsprogrammet startar. Följ instruktionerna som visas 
om hur du anger inställningar och läs i navigeringsprogrammets 
användarhandbok hur det ska användas. Du avslutar programmenyn 
genom att trycka på hemknappen.

Stänga av
Du stänger av genom att skjuta strömbrytaren nedåt.

■ Sätta i minneskortet
Ett SD-minneskort (Secure Digital) medföljer navigeringsenheten. Du 
kan bara använda minneskort som är formaterade med FAT-filsystemet.

Använd endast kompatibla SD-kort som är godkända av Nokia. Nokias 
minneskort är utvecklade i enlighet med gällande branschstandard, men detta 
garanterar inte att kort från andra tillverkare är kompatibla med enheten. 
Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå 
förlorade.

Om SD-kortet inte redan är isatt i 
minneskortfacket, placerar du enheten med 
skärmen framåt och sätter i kortet med 
etiketten vänd uppåt och det avfasade 
hörnet vänt mot enhetens nedre del. Skjut 
försiktigt i minneskortet i facket tills det 
låses fast.



K o m m a  i g å n g

13

Du tar bort kortet genom att trycka på det så att det lossnar från facket.

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.
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3. Användning

■ Pekskärm
Använd enheten genom att peka på skärmen med fingret.

Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en penna 
eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

■ Justera ljudstyrkan
Du justerar ljudstyrkan genom att trycka på volymknappen upp eller ned 
så att volyminformationen visas. Ange sedan volymen med någon av 
knapparna.

■ Justera bakgrundsbelysning
Du justerar bakgrundsbelysningen genom att trycka på volymknappen 
upp eller ned och snabbt peka på solsymbolen (som visas längst upp till 
höger) om du vill aktivera nattläge, eller på månsymbolen om du vill 
aktivera dagläge. Solsymbolen visar att dagläge är aktivt och 
månsymbolen att nattläge är aktivt. 

Om du vill ändra bakgrundsbelysning går du till programmenyn och 
pekar på Inställningar > Bakgrundsbelysning.

■ Låsa skärmen och knapparna
Om du vill undvika att skärmen och knapparna används av misstag, 
skjuter du låsreglaget längst ned på enheten mot knapplåssymbolen. En 
knapplåssymbol visas på skärmen. Du aktiverar skärmen och knapparna 
genom att skjuta reglaget åt andra hållet.

■ Vänteläge
Om du vill spara på batteriet kan du sätta enheten i vänteläge genom att 
trycka på väntelägesknappen. Då släcks skärmen. Vill du använda 
enheten trycker du på väntelägesknappen.
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■ Öppna och starta program
Programmen kan startas från programmenyfönstret som visas när du 
sätter på enheten. 

Du stänger programmenyn genom att trycka på hemknappen.

Om du vill starta ett program pekar du på dess symbol i 
programmenyfönstret.

■ GPS-navigering
Om du vill använda enheten för GPS-navigering vrider du GPS-antennen 
till ungefär 90 grader. Försök inte att öppna antennen mer än så.

Du startar GPS-navigeringsprogrammet genom att peka på Navigering i 
programmenyfönstret, eller trycka på flaggknappen. I programmets 
handbok finns information om hur det används. 

När du startar programmet tar det en stund innan enheten kan 
positionera sig, beroende på hur länge den har varit avstängd och hur 
bra mottagningen av satellitsignalerna är. Under optimala förhållanden 
tar starten ungefär en minut.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och 
ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på den kartografi som medföljer 
GPS-navigeringsprogrammet.

■ Kopiera filer till minneskortet
Du kan använda programmen MP3, Foto och Film för att öppna 
mediefiler som finns på minneskortet. När du kopierar filer till SD-
minneskortet bör du använda en kompatibel minneskortskrivare och ett 
operativsystem som stöder FAT-filsystemet. Mer information finns i 
dokumentationen till minneskortskrivaren och operativsystemet.

■ Lyssna på musik
Om du vill spela upp ljudfiler på minneskortet pekar du på MP3 i 
programmenyn.

Programmet har stöd för filformaten mp3 och wma. Det betyder dock 
inte att alla varianter av de här formaten kan användas med 
programmet.
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Navigeringsenheten har en kontakt för stereoljudutgång (6) för 
kompatibla hörlurar med en 3,5 mm-kontakt. Kontakten är kompatibel 
med hörlurar med impedansen 32 ohm eller högre.

Om du vill lyssna på musik måste du först lägga till musikspår från 
minneskortet i spellistan.

Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, 
eftersom volymen kan vara extremt hög. 

Lägg till låtar i spellistan genom att peka på  i spelarfönstret. En 
lista med kategorier visas (till exempel Artister). I spellistefönstret kan 
du göra följande:

• Uppdatera spellistan med nya låtar på minneskortet, genom att peka 
på .

• Lägga till en låt i en mapp med favoritlåtar, genom att peka på en 
kategori och peka på  och önskad mapp. Om du vill välja flera 
låtar pekar du på den första låten och flyttar fingret över de andra.

• Bläddra genom låt- eller kategorilistan genom att peka på upp- eller 
nedpilen.

• Återgå till föregående fönster genom att peka på .

I musikspelarfönstret kan du göra följande:

• Öppna ett spår genom att peka på . Peka på en kategori och peka 
på spåret två gånger, eller peka på spåret och på .

• Spela upp låten eller pausa eller återuppta uppspelningen, genom att 
peka på . Stoppa uppspelningen genom att peka på .

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig 
exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. 

• Spela upp nästa låt inom samma sorteringsgrupp (till exempel album 
eller musikgenre) genom att peka på  eller .

• Bläddra genom låten med hjälp av skjutreglaget överst i fönstret.

• Justera volymen genom att antingen peka på högtalarsymbolen eller 
använda volymknapparna.

• Spela upp den aktuella låten om och om igen genom att peka på 
. Om du vill att alla låtar i gruppen ska spelas upp utan uppehåll 
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pekar du på . Om du vill att alla låtar i gruppen ska spelas upp 
en gång pekar du på .

• Om du vill spela upp låtarna i slumpvis ordning pekar du på . Om 
du vill spela upp låtarna i vanlig ordning pekar du på .

• Peka på tiden om du vill ställa in timern på att visa den aktuella 
låtens uppspelningstid eller återstående uppspelningstid.

• Stäng spelaren genom att peka på .

■ Visa foton
Om du vill visa bilder som sparats på minneskortet pekar du på Foto i 
programmenyn.

Programmet har stöd för filformaten bmp och jpeg. Det betyder dock 
inte att alla varianter av de här formaten kan användas med 
programmet.

Du visar en bild genom att peka på mappen där bilden är sparad, och 
peka två gånger på önskad bild, eller peka på bilden och på . 

I bildmappsfönstret kan du göra följande:

• Bläddra genom visade filer och mappar genom att peka på upp- eller 
nedpilen.

• Återgå till föregående mapp genom att peka på .

• Återgå till huvudmappen genom att peka på .

I bildvisningsfönstret kan du göra följande:

• Visa nästa eller föregående bild genom att peka på höger eller 
vänster pil.

• Zooma in bilden genom att peka på . Zooma ut genom att peka 
på .

• Rotera bilden genom att peka på .

• Återgå till föregående fönster genom att peka på .

Visa alla bilder i en vald mapp en och en, genom att peka på . Återgå 
till vanlig visning genom att peka på skärmen.

Stäng visningen genom att peka på .

1
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■ Titta på videoklipp
Om du vill titta på videoklipp som finns på minneskortet pekar du på 
Film i programmenyn.
Programmet har stöd för filformaten mpeg-4, wmv, asf, mpg och avi. 
Det betyder dock inte att alla varianter av de här formaten kan användas 
med programmet.
Om du vill titta på videoklipp måste du först lägga till videofilerna från 
minneskortet i videolistan.
Peka på  i videospelarfönstret när du ska hantera videorna i 
spellistan. Videospellistan visas. I videospellistefönstret kan du göra 
följande:
• Öppna en video genom att peka på upp- eller nedpilen och bläddra 

genom videoklippen. Peka på den video du vill se och peka på .
• Du lägger till en video genom att peka på , peka två gånger på 

mappen där videon är sparad, och peka på videon.
• Ta bort en video genom att peka på den och på .
• Återgå till föregående fönster genom att peka på .
I videospelarfönstret kan du göra följande:
• Spela upp videon eller återuppta uppspelningen, genom att peka på 

. Pausa uppspelningen genom att peka på . Stoppa 
uppspelningen genom att peka på .

• Spela upp nästa eller föregående video genom att peka på  eller 
.

• Spela upp videon i hel display genom att peka på . Återgå till 
vanlig uppspelning genom att peka på skärmen.

• Justera volymen genom att antingen peka på högtalarsymbolen eller 
använda volymknapparna.

• Spela upp alla videor i listan en och en, genom att peka på . 
Återgå till vanlig uppspelning genom att peka på .

Stäng spelaren genom att peka på .
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■ Justera inställningar
Om du vill ändra de allmänna inställningarna för enheten pekar du på 
Inställningar i programmenyfönstret. I inställningsfönstret pekar du på 
OK om du vill spara inställningarna och stänga det aktuella fönstret. Om 
du vill stänga fönstret utan att spara inställningarna pekar du på 
Avbryt.

Du väljer språk genom att peka på Språk och önskat språk. Bläddra 
genom språken med upp- eller nedpilen.

Du anger tidsinställningar genom att peka på Tid. Välj tidszon genom att 
peka på vänster eller höger pil i fältet Tidszon. Platserna i den tidszonen 
visas under inställningen för sommartid. Stäng av sommartid genom att 
peka på vänster eller höger pil i fältet Sommartid. Ställ in datum och tid 
genom att peka på NÄSTA, peka på önskat alternativ och peka 
upprepade gånger på upp- eller nedknappen tills önskat värde visas.

Justera bakgrundsbelysningen genom att peka på Bakgrundsbelysning. 
Du kan ställa in olika bakgrundsljus för dag- och nattläge. Ställ in 
belysningsnivå genom att peka på vänster eller höger pil. Välj vilken tid 
nattläget ska aktiveras genom att peka på vänster eller höger pil i fältet 
Strömsparningstimer. Om du väljer Never (Aldrig) aktiveras inte 
nattläget automatiskt när dagläget är aktivt. När nattläget aktiveras 
automatiskt kan du växla till dagläge genom att peka på skärmen.

Om du vill kalibrera skärmen om den inte svarar som den ska, pekar du 
på Kalibrering och JA. Följ anvisningarna som visas.

Information om enheten visas om du pekar på Om. Du återställer 
enheten till standardinställningarna om du pekar på 
Fabriksinställningar och OK.

■ Återställa enheten
Om enheten slutar fungera trots att den är laddad måste den återställas. 
Se till att enheten är påslagen och tryck ned återställningsknappen tills 
enheten startar om automatiskt. Inställningarna i enheten återställs 
inte.
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4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur 
hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast 
batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna 
inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets 
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn 
visas på skärmen.

Använd aldrig en trasig laddare.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller 
vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid hålla 
batteriet mellan 15 °C och 25 °C. En enhet med överhettat eller nedkylt batteri 
kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas 
prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även 
skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala 
bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i 
hushållsavfallet.
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Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet 
och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du 
se till att garantin täcker eventuella skador.

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan 
innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts 
för fukt låter du den torka ordentligt.

• Försök inte ta bort batteriet från enheten.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens 
rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta 
livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller 
smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal 
temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska 
kretsarna.

• Försök inte öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt 
kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra 
normal användning.

• Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke 
godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och 
kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om 
någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade 
serviceverkstad.
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