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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.
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Kom godt i gang

Indsætning af SIM-kortet og batteriet
Denne telefon skal bruges sammen med BL-5C-batteriet.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet
tages ud.

1 Tryk på udløserknappen (1) for at frigøre bagcoveret, og løft det (2). Fjern
bagcoveret ved at skubbe det opad (3).

2 Løft batteriet, og tag det ud (4).
3 Indsæt SIM-kortet (5). Sørg for, at det guldfarvede kontaktområde vender nedad,

og at det afskårne hjørne på SIM-kortet vender mod enhedens bund.
4 Sæt batteriet i, og sæt bagcoveret på (6, 7 og 8).

Udtagning af SIM-kortet

Tryk på udløserfjederen (1), og skub SIM-kortet ud (2).

Opladning af batteriet
Batteriet er blevet delvist opladet på fabrikken. Hvis enheden angiver en lav opladning,
skal du gøre følgende:

1 Sæt opladeren i en stikkontakt.
2 Tilslut opladeren til enheden.
3 Når enheden angiver en fuld opladning, skal du koble opladeren fra enheden og

derefter fra stikkontakten.
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Tip! Du kan spare strøm ved at frakoble opladeren, når batteriet er fuldt opladet.

Du behøver ikke at oplade batteriet i et bestemt stykke tid, og du kan bruge enheden,
mens den oplader. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden
opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sådan tænder og slukker du telefonen

Hold afslutningstasten nede.

Brug kun telefonen i dens normale driftsposition.

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.

Telefonen

Taster og dele

1 Ørestykke
2 Skærm
3 Valgtaster
4 Navi™-tast (omtales herefter

som navigeringstasten)
5 Opkaldstast
6 Afslutningstast og tænd/sluk-

tast
7 Tastatur
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8 Udløserknap
9 Mikrofon
10 Lommelygte
11 Øsken til håndledsrem
12 Kanalvalgtaster
13 FM-radiotast
14 Headsætstik
15 Opladerstik
16 Højttaler

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.

De vigtigste funktioner
Vælg Menu, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Beskeder  — for at oprette, sende, åbne og administrere beskeder
Kontakter  — for at gemme navne og telefonnumre på SIM-kortet og i
telefonhukommelsen
Opkaldsinfo  — for at få adgang til telefonnumre for ubesvarede, indgående og
udgående opkald
Indstillinger  — for at konfigurere forskellige funktioner på telefonen
Ur  — for at indstille tiden for en alarm
Radio  — for at administrere radiofunktioner
Påmindelser  — for at administrere påmindelser
Spil  — for at konfigurere spileffekter eller spille de spil, der er installeret på telefonen
Tilbehør  — for at få adgang til forskellige programmer, f.eks. lommeregneren eller
lommelygten
SIM-tjenester  — for at bruge yderligere tjenester, hvis det understøttes af SIM-kortet.

Foretagelse og besvarelse af et opkald

Foretagelse af et opkald
Indtast telefonnummeret, herunder evt. landekoden og områdenummeret, og tryk på
opkaldstasten.
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Besvarelse af et opkald
Tryk på opkaldstasten.

Afslutning eller afvisning af et opkald
Tryk på afslutningstasten.

Brug af højttaleren eller ørestykket
Vælg Højttal. eller Hånds. under et opkald.

Justering af lydstyrken
Rul til venstre eller højre under et opkald for at justere lydstyrken for ørestykket eller
headsettet.

Advarsel:
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved
moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Indtastning af tekst

Brug af traditionel tekstindtastning 
Tryk på en tast flere gange, indtil det ønskede bogstav vises.

Aktivering af intelligent tekstindtastning 
Vælg Valg > Ordbog, og vælg det ønskede sprog.

Deaktivering af intelligent tekstindtastning
Vælg Valg > Ordbog > Ordbog fra.

Når du bruger intelligent tekstindtastning, skal du kun trykke én gang på hver tast for
at skrive det ønskede bogstav. Hvis det ønskede ord vises, kan du begynde at skrive det
næste ord ved at trykke på 0. Hvis ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen.

Ændring af et ord
Tryk på * flere gange, indtil det ønskede ord vises.

Tilføjelse af et ord
Vælg Stav, indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg OK.

Tilføjelse af et mellemrum
Tryk på 0.

Ændring af tekstindtastningsmetode
Tryk på # flere gange, og kontrollér indikatoren øverst på skærmen.
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Tilføjelse af et tal
Hold den ønskede taltast nede.

Tilføjelse af et specialtegn
Tryk på *, når du bruger traditionel tekstindtastning, og hold * nede, når du bruger
intelligent tekstindtastning.

Sådan fortrydes sletningen af en besked
Vælg Valg > Fortryd slet.

Besked
Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af tjenesteudbyderen.

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.

Skrivning eller afsendelse af en besked
1 Vælg Menu > Beskeder > Skriv besked.
2 Skriv beskeden. Beskedlængdeindikatoren viser, hvor mange tegn du kan indtaste

i beskeden.
3 Vælg Valg > Send, indtast modtagerens telefonnummer, eller vælg det på listen

over kontakter, og vælg OK.

Sletning af beskeder
Vælg Menu > Beskeder > Slet beskeder > Alle læste eller den ønskede mappe.

Kontakter
Du kan gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse og SIM-
korthukommelsen. Listen med kontakter kan indeholde op til 500 kontakter, som er
gemt i telefonens hukommelse.

Søgning efter en kontakt
Rul ned i standbytilstand, indtast de første tegn eller bogstaver i navnet, og rul til den
ønskede kontakt.

Sådan gemmes kontakter på kontaktlisten
Vælg Menu > Kontakter > Tilføj kontakt.

Kopiering af kontakter mellem telefonen og SIM-korthukommelsen
Vælg Menu > Kontakter > Kopiér.
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Telefonbog med underopdelinger
Telefonen understøtter op til fem separate telefonbøger for flere brugere. Når
telefonbogen med underopdelinger aktiveres, er det kun kontakterne i den aktive
telefonbog, der er synlige.

En kontakt kan være opført i en eller flere telefonbøger. Du kan få adgang til kontakterne
i Delte kontakter fra alle telefonbøger.

Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Telefonbog med underopdelinger, og
vælg de relevante indstillinger.

Aktivering af telefonbogen med underopdelinger
Vælg Type af telefonbog > Opdelt telefonbog.

Aktivering af en telefonbog
Vælg Aktuel telefonbog, og vælg den ønskede telefonbog eller Delte kontakter.

Tilknytning af en kontakt til en eller flere telefonbøger
Vælg Kontaktstyring, og vælg den ønskede kontakt.

Sådan omdøbes en telefonbog
Vælg Omdøb telefonbøger, og vælg den ønskede telefonbog.

Radio
Du kan åbne radioen ved at vælge Menu > Radioeller ved at trykke på FM-radiotasten.

Vælg en af følgende valgmuligheder:

Sluk radioen  — Luk radioen.
Gem kanal  — Gem en aktiv kanal.
Autoindstilling  — Indstil radiokanalerne automatisk. Rul op eller ned for at starte den
automatiske indstilling.
Manuel indstilling  — Indstil radiokanalerne manuelt. Rul op eller ned for at starte den
manuelle indstilling.
Indstil frekvens  — Indtast den ønskede frekvens.
Slet kanal  — Slet en gemt kanal.
Omdøb  — Omdøb en gemt kanal.
Radioalarm  — Styr radioalarmens funktioner.
Højttaler eller Headset — Lyt til radioen via højttaleren eller et headset.

Rul til venstre eller højre for at justere radioens lydstyrke.

Du skal muligvis bruge et kompatibelt headset for at få en bedre modtagelse af
radiosignalerne.
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Advarsel:
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved
moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Sådan tændes og slukkes lommelygten
Vælg Menu > Tilbehør > Lommelygte.
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Generelle oplysninger
Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er
godkendt til brug på EGSM 900- og 1800 MHz-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
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.

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller
hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du
få hjælp i brugervejledningen eller på supportsiderne på
www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted
eller på www.nokia.mobi/support via en mobilenhed.

Hvis dette ikke hjælper, kan du gøre følgende:

• Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud.
Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd
enheden.

• Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er
forklaret i brugervejledningen.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at
få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/
repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden,
inden du sender den til reparation.

Tilbehør

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-5C-batteriet. Nokia kan
producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til
denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende
opladere: AC-3. 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
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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.

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.

Vedligeholdelse af 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 blive våd. Nedbør, fugt og alle typer
af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der
korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver
våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre
fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede,
snavsede omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
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• Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave
temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det
elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og
få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis
enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal
temperatur, kan der dannes fugt i den, og det 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.
• Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde,

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.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet,
opladeren og alt 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.

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet,
emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse
om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke
længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne
må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se
produktets miljødeklaration på www.nokia.com/
environment for at få yderligere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger
Enhedens overflade er nikkelfri.

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, hvis den bruges i normal
position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2
centimeter (7/8 tomme) 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.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en
kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder
forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig.
Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand
overholdes, indtil overførslen er fuldført.

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.

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
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.
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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.

Nødopkald
Vigtigt:  Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler,
trådløse netværk, det faste telefonnet og
brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden
understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal
du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden
forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de

trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni,
hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse
under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til
vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt.
Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt
at gøre følgende:

• Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
• Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du

har aktiveret på enheden.
• Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en

aktiv profil.
2 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange

for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor

du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4 Tryk på opkaldstasten.

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 1,06 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-
værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale
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rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan
muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under
produktoplysningerne på www.nokia.com.
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