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Introduktionsvejledning

■ Sådan tænder eller slukker du telefonen
Tryk på og hold afslutningstasten nede, indtil telefonen tændes eller slukkes

■ Isættelse af SIM-kortet
Du kan åbne holderen til SIM-kortet ved at skubbe SIM-kortlågen til venstr
Indsæt SIM-kortet, så kortets gyldne kontakter vender nedad. Brug SIM-kor
til at skubbe SIM-kortet ind i holderen til SIM-kortet. Tryk på SIM-kortlågen
du hører et tydeligt klik.

Luk SIM-kortlågen ved at skubbe den til højre.

Du kan frigøre SIM-kortet ved at skubbe SIM-kortlågen til venstre. Tryk SIM
kortlågen indad, indtil du hører et tydeligt klik, og SIM-kortet frigøres.
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■ Foretagelse af et opkald
Tryk på og hold den midterste valgtast nede i standbytilstand, og indtast 

er ved 
duren 

ed at 
umre 

de 

 
de 
 

tast 
alg > 
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telefonnummeret (inkl. områdenummeret). Du kan indtaste et telefonnumm
at rulle til det ønskede ciffer på tegnlinjen og trykke på Vælg. Gentag proce
for hvert ciffer i telefonnummeret. 
Du kan også foretage opkald ved hjælp af listen over kontaktpersoner eller v
trykke én gang på opkaldstasten, hvorefter listen over de senest anvendte n
åbnes.

■ Besvarelse, afvisning og afslutning af et opkald
Tryk på opkaldstasten for at besvare et indgående opkald. Tryk på 
afslutningstasten, hvis du vil afvise opkaldet. Du kan afslutte et igangværen
opkald ved at trykke på afslutningstasten.

■ Sådan tager du et billede
Vælg Menu, > Multimedia > Kamera > Tag bill. Telefonen gemmer billedet i
Galleri > Billeder. Du kan tage et billede til ved at vælge Tilbage. Du kan sen
billedet som MMS-besked ved at vælge Send. Du kan få vist de tilgængelige
funktioner ved at trykke på Valg.

■ Skrivning og afsendelse af beskeder
Vælg Menu > Beskeder > Opret besked, og vælg en beskedtype på listen. Ind
en besked. Du kan sende beskeden ved at trykke på opkaldstasten eller på V
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Send. Angiv modtagerens telefonnummer, eller tryk på Valg > Søg for at søge 
efter telefonnummeret i Kontakter. Tryk på Valg > Acceptér for at sende beskeden.
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t tone, 

 liste 
ltat, 
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■ Tastaturlås
Vælg Menu eller Lås op, og tryk derefter på opkaldstasten, inden der går 1,5
sekunder, for at aktivere eller deaktivere tastaturlåsen.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder
Du kan oprette eller sende en lydbesked ved at vælge Menu >Lydbesked. 
Optageren åbnes. Tryk på den midterste valgtast for at starte optagelsen.

Tryk igen på den midterste valgtast for at stoppe optagelsen. Vælg Send for
angive modtageren. Tryk derefter på Valg >Acceptér for at sende beskeden.

Når telefonen modtager en lydbesked, vises 1 lydbesked modtaget. Vælg Afs
at åbne beskeden, eller vælg Vis > Afspil, hvis du har modtaget mere end én
besked. Tryk på Valg for at få vist de tilgængelige funktioner. Du kan lytte ti
optagelsen senere ved at vælge Afslut.

Du kan gemme beskeden ved at trykke på Valg > Gem.

■ Udvidede stemmekommandoer
Tryk på og hold nederste valgtast nede i standbytilstand. Der afspilles en kor
og Tal nu vises.
Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmen genkendes, vises der en
over fundne resultater. Telefonen afspiller stemmekommandoen for det resu
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der står øverst på listen. Efter en timeoutperiode på 1,5 sekunder ringer telefonen 
op til nummeret. Hvis resultatet ikke er korrekt, skal du i stedet rulle til en anden 

> 

> 
else.
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post og ringe op til det pågældende nummer ved at vælge det.

■ Synkronisering fra telefonen
Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynkronisering
Data, der skal synk.. Marker de data, der skal synkroniseres, og vælg Udført.

Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynkronisering
Synkroniser. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter bekræft
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Sikkerhed

dem. 
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de- og 
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Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde 
Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND TELEFONEN SIKKERT
Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse tel
eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST
Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet
kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.

INTERFERENS
Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sen
modtageforholdene.

SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER
Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr

SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER
Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly

SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF
Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i 
nærheden af brændstof eller kemikalier.

SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER
Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågå
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BRUG ENHEDEN MED OMTANKE
Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. 
Rør ikke unødigt ved antennen.

r, der 

ige 

s til. 

k på 

ndtast 
or du 
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KVALIFICERET SERVICE
Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER
Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkte
ikke er kompatible.

VANDTÆTHED
Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

SIKKERHEDSKOPIER
Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigt
oplysninger, der er gemt på telefonen.

TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR
Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilslutte
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

NØDOPKALD
Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Try
afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og 
returnere til startskærmen. Tryk på og hold den midterste valgtast nede, i
det officielle alarmnummer, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hv
ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.
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Generelle oplysninger
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■ Om enheden
Den mobile enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til br
EGSM 900- og GSM 1800-/1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for
yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og 
respektere andres privatliv og rettigheder.

Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset f
vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af tr
enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Delt hukommelse
Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: kontakter, beskeder, 
stemmekommandoer og SMS-distributionslister, kalender og opgavenoter. Brug af en
flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funkt
der deler hukommelse. Lagring af mange MMS-beskeder kan f.eks. bruge al den ledig
hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøg
bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af 
oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før 
fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have fået tildelt en beste
mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.
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Bemærk, at gallerifilerne deler en anden hukommelse. Du kan finde yderligere 
oplysninger under Galleri på side 71.

re 
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■ Adgangskoder
• Sikkerhedskode (5 til 10 cifre): Sikkerhedskoden er med til at beskytte 

telefonen mod uautoriseret brug. Koden følger med telefonen. 
Den forudindstillede kode er 12345. Du kan finde oplysninger om at ænd
koden og indstille telefonen til at anmode om koden under 
Sikkerhedsindstillinger på side 69.

• PIN-kode (4-8 cifre): PIN-koden (Personal Identification Number) er m
at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Den følger muligvis med 
kortet. Hvis du aktiverer funktionen PIN-kodeanmodning i menuen 
Sikkerhedsindstillinger, bliver du bedt om at indtaste koden, hver gang d
tænder telefonen. 

• PIN2-kode (4-8 cifre): Denne kode følger muligvis med SIM-kortet og e
påkrævet for at få adgang til nogle funktioner.

• PUK- og PUK2-kode (8 cifre): PUK-koden (Personal Unblocking Key) er
påkrævet, hvis du vil ændre en spærret PIN-kode. PUK2-koden er påkræv
hvis en spærret PIN2-kode skal ændres.

• Spærringsadgangskode (4 cifre): Koden er påkrævet, når du bruger 
funktionen Opkaldsspærring i menuen Sikkerhedsindstillinger.

• Modul-PIN-kode og PIN-kodesignatur: Modul-PIN-koden skal bruges 
få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se Sikkerhedsmodul på
side 94.
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PIN-kodesignaturen skal bruges til den digitale signatur. Se Sikkerhedsmodul 
på side 94.
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■ Netværkstjenester
Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne brug
telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner 
trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængel
alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før d
bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af 
tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk k
være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge 
netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter
sprogspecifikke tegn og tjenester.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste
Anvendelsen af nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjeneste
MMS eller synkronisering, kræver, at telefonen indeholder korrekte 
konfigurationsindstillinger. Du modtager muligvis indstillingerne direkte so
konfigurationsbesked og skal gemme indstillingerne på telefonen. 
Tjenesteudbyderen kan også have givet dig oplysninger om en PIN-kode, de
bruges til at gemme indstillingerne. Kontakt netværksoperatøren, 
tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler, eller
supportsiderne på Nokias websted, www.nokia.com/support, hvis du ønsker
yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger.
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Når du har modtaget en konfigurationsbesked, vises Konfig.indstil. modtaget. 
Vælg Vis for at se de modtagne indstillinger.
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Vælg Gem for at gemme de modtagne indstillinger. Hvis meddelelsen Angiv
indstillings-PIN: vises, skal du angive PIN-koden til indstillingerne og vælge
Vælg, om du vil angive disse indstillinger som standardindstillinger. Du kan 
oplysninger om PIN-kodens tilgængelighed hos tjenesteudbyderen.

Vælg Afvis for at afvise de modtagne indstillinger.

Du kan finde oplysninger om at få vist og redigere indstillingerne under 
Konfigurationsindstillinger på side 67.

■ Hentning af indhold og programmer
Du kan muligvis hente indhold, f.eks. temaer, toner og videoklip, til telefone
(netværkstjeneste). Vælg hentningsfunktionen (f.eks. i menuen Galleri). Se d
respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til hentningsfunktione
Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængeligheden af 
forskellige tjenester og om priser og takster.

Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, d
tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Kundesupport fra og kontaktoplysninger til Nokia 
Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan 
den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler 
tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.
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På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og 
tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du se listen over 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

lokale Nokia Care-servicecentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis telefonen skal vedligeholdes, kan du finde det nærmeste Nokia Care-
servicecenter på www.nokia.com/repair.
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1. Kom godt i gang

er af 
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■ Isættelse af SIM-kortet
Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Kontakt din forhandl
SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tje
Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan åbne holderen til SIM-kortet ved at 
skubbe SIM-kortlågen til venstre (1) og åbne 
den (2). 

Isæt SIM-kortet, så kortets gyldne kontakter 
nedad, og kanten med det afskårne hjørne vender 
indad. 
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Tryk på SIM-kortlågen, indtil du hører et tydeligt 

okia til 
n 

 
erede 
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klik.

Du kan låse SIM-kortlågen ved at skubbe den til 
højre.

Du kan frigøre SIM-kortet ved at skubbe SIM-
kortlågen til venstre. Tryk SIM-kortlågen indad, 
indtil du hører et tydeligt klik, og SIM-kortet 
frigøres.

■ Opladning af batteriet
Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af N
brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og ka
medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Denne enhed er forsynet med et internt genopladeligt batteri, der ikke må 
afmonteres. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige
enheden. Nokia anbefaler, at enheden indleveres hos den nærmeste autoris
servicevirksomhed med henblik på at udskifte batteriet.
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Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne 
enhed skal have strøm fra en AC-1-, ACP-7-, ACP-12- eller LCH-12-oplader.

p til 1 
n er i 

løse 
arlig.
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1. Slut opladeren til en stikkontakt. Teksten 
Oplader vises kortvarigt, hvis telefonen er 
tændt. Hvis batteriet er helt afladet, kan det 
tage et par minutter, inden 
opladningsindikatoren vises i displayet, eller 
inden du kan foretage opkald.

2. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

Opladningstiden afhænger af, hvilken oplader der benyttes. Det tager f.eks. o
time og 30 minutter at oplade et batteri med AC-1-opladeren, når telefone
standbytilstand.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen
Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af tråd
telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være f

Tryk på og hold afslutningstasten nede, indtil telefonen 
tændes eller slukkes.

Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode eller 
sikkerhedskoden, skal du rulle til det ønskede ciffer på 
tegnlinjen og vælge det. Gentag proceduren for hvert 
ciffer i koden. Hvis du angiver et forkert tegn, kan du 
slette det ved at vælge Slet. Tryk på Valg > Acceptér for 
at bekræfte den korrekte kode.
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Se også PIN-kodeanmodning under Sikkerhedsindstillinger på side 69 og 
Adgangskoder på side 18.

ennen 
else på 
endigt. 
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■ Normal betjeningsposition
Enheden har en indvendig antenne. Brug kun enheden i dens 
normale driftsposition.

Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre ant
unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflyd
sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødv
Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres 
antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

■ Håndledsrem
Fastgør remmen som vist på billedet, og stram den.
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2. Telefonen
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■ Taster og stik

• Ørestykke (1)

• Display og spejl (2)

• Øverste valgtast, nederste valgtast, midterste valgtast (3)
Disse tasters funktioner afhænger af den vejledende tekst, der vises ud fo
tasterne. Se Standbytilstand på side 28.

• NaviTM-hjul (4)
Du kan bruge hjulet til at rulle gennem tegnlinjen, når du indtaster tekst 
ruller gennem forskellige lister og gennemser beskeder. Se Hjul på side 2

• Afslutningstasten (5) bruges til at afslutte et aktivt opkald og lukke en vi
funktion. Tryk på og hold afslutningstasten nede for at tænde og slukke 
enheden.
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• Opkaldstasten (6) bruges til at ringe op til telefonnumre og besvare opka
standbytilstand kan den bruges til at få vist en liste over de senest kaldte
numre.

• Pulserende lysindikator (7)

• Kameralinse (8)

• Blitz til kamera (9)

• Mikrofon (10)

• Stik til ekstraudstyr (11), som f.eks. kan bruges til at tilslutte et headset

• Opladerstik (12)

• Højttaler (13)

• SIM-kortholder (14)
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■ Hjul
Du kan bruge hjulet til at indtaste tegn, rulle gennem 

er.

et, og 

kke på 

 

en i 
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forskellige lister og gennemse beskeder.

Drej hjulet med eller mod uret for at anvende det.

Den midterste valgtast er placeret i midten af hjulet.

Sådan bruges hjulet:

Tryk på og hold den midterste valgtast nede for at indtaste et telefonnumm

Drej hjulet for at rulle til et ciffer på tegnlinjen, som vises i bunden af display
tryk på Vælg. Gentag proceduren for hvert ciffer i telefonnummeret.

Du kan ringe op til telefonnummeret ved at trykke på opkaldstasten eller try
Valg > Ring op.

Du kan gemme telefonnummeret med et navn ved at trykke på Valg > Gem,
indtaste bogstaverne i navnet et efter et på tegnlinjen og trykke på Valg > 
Acceptér.

■ Standbytilstand
Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefon
standbytilstand.
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• Signalstyrke for det trådløse netværk (1)

• Netværksnavn eller operatørens logo (2)

g en 
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• Batteriopladningsniveau (3)

• Den øverste valgtast (4) er Gå til

• Den midterste valgtast (5) er Menu

• Den nederste valgtast (6) kan være Navne

Se også Vigtige indikatorer på side 30.

Baggrund og pauseskærm
Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede eller en baggrund o
pauseskærm, når hovedmenuen vises på telefonen. Se Displayindstillinger p
side 58.

Strømbesparelse
For at spare strøm slukkes lyset i displayet og tasterne efter et bestemt tidsr
Den pulserende lysindikator viser, at telefonen er tændt. Lyset i displayet tæ
når der trykkes på en tast.

Du kan også spare strøm ved at deaktivere den pulserende lysindikator 
(Lyseffekter). Se Profiler på side 57.
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Vigtige indikatorer
Du har modtaget en eller flere SMS- eller MMS-beskeder. Se Læsning og 

S-
 

S-
ayet. 

nstre 
ren på 

. 

nologi 
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besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail på side 40 eller 
Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 45.

Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 31.

Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående SM
besked, hvis Ringesignal er indstillet til Fra, og Signal ved besked er
indstillet til Fra. Se Toneindstillinger på side 58.

Alarmen er indstillet til at være Til. Se Alarm på side 79.

Når (E)GPRS-forbindelsestilstanden Altid online er valgt, og (E)GPR
tjenesten er tilgængelig, vises indikatoren øverst til venstre på displ
Se Pakkedataforbindelse på side 64.

Når (E)GPRS-forbindelsen er oprettet, vises indikatoren øverst til ve
på displayet. Se Pakkedataforbindelse på side 64 og Brug af browse
side 88.

(E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (sat i venteposition) (hvis der f.eks
forekommer et indgående eller udgående opkald, mens (E)GPRS-
forbindelsen er oprettet).

Indikator for Trådløs Bluetooth-teknologi. Se Trådløs Bluetooth-tek
på side 61.

Højttaleren er aktiveret. Se Funktioner under et opkald på side 35.
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Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. 
Se Sikkerhedsindstillinger på side 69.
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, ,  
Headset, håndfrit tilbehør, teleslynge eller lignende ekstraudstyr er
tilsluttet telefonen.

■ Tastaturlås
Ved at låse tastaturet kan du forhindre, at tasterne trykkes ned ved en fejlta

Du kan aktivere eller deaktivere tastaturlåsen ved at vælge Menu eller Lås o
derefter trykke på opkaldstasten inden for 1,5 sekunder. Hvis Tastaturlås er 
angivet som Til, skal du vælge Lås op og trykke på opkaldstasten inden for 1
sekunder og derefter indtaste sikkerhedskoden.

Indgående opkald kan betjenes på normal vis, når tastaturet er låst. Når du 
afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde oplysninger om Auto. tastaturlås og Tastaturlås under 
Telefonindstillinger på side 65.

Bemærk! Når tastaturlåsen er aktiveret, kan det stadig være muligt at ringe
officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du kan fin
yderligere oplysninger under Nødopkald på side 109.
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3. Opkaldsfunktioner
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■ Foretagelse af et opkald
1. Tryk på og hold den midterste valgtast nede i standbytilstand, og indtast

telefonnummeret (inkl. områdenummeret). Du kan indtaste telefonnumm
ved at rulle til det ønskede ciffer på tegnlinjen og vælge det. Gentag 
proceduren for hvert ciffer i telefonnummeret. Hvis du angiver et forkert
kan du slette det ved at vælge Slet.

Du kan foretage udlandsopkald ved at indtaste plustegnet for at få adga
udlandsopkald og derefter indtaste landekoden, områdekoden uden det 
indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet eller annullere 
opkaldsforsøget.

Foretagelse af opkald ved hjælp af kontakter
Du kan finde oplysninger om at søge efter et navn eller et telefonnummer, s
har gemt i Kontakter, under Søgning efter en kontakt på side 52. Tryk på 
opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Opkald til et af de senest kaldte numre
Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen m
til 20 numre, som du senest har ringet op til. Rul til det ønskede nummer ell
navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.
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Opkald til telefonsvareren
I standbytilstand skal du trykke på og holde den midterste valgtast nede, vælge 1 
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og trykke på opkaldstasten. Se også Nokia Xpress-lydbeskeder på side 46. H
netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren nye talebeskede
Vælg Aflyt for at ringe op til nummeret til telefonsvareren. 

Foretagelse af nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste)
Under et opkald kan du trykke på Valg > Nyt opkald. Indtast telefonnumme
eller tryk på Valg > Søg for at søge efter telefonnummeret på listen over 
kontakter. Vælg Ring op, eller tryk på opkaldstasten. Det første opkald sætt
venteposition. Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på opkaldsta

■ Udvidede stemmestyrede opkald
Du kan foretage et telefonopkald ved at udtale det navn, der er gemt på 
kontaktlisten. En stemmekommando føjes automatisk til alle poster på telef
kontaktliste.

Foretagelse af et stemmestyret opkald
Hvis et program sender eller modtager data ved hjælp af en pakkedataforbin
skal du afslutte programmet, inden du bruger stemmestyrede opkald.

Inden du bruger stemmestyrede opkald, skal du være opmærksom på, at 
stemmekommandoer er sprogafhængige. Du kan få oplysninger om indstilling af spro
under Sprog til afspilning i Telefonindstillinger på side 65.
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Bemærk! Brug af stemmekommandoer kan være svær i støjende omgivelser eller i 
nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige 
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under alle forhold.

1. Tryk på og hold nederste valgtast nede i standbytilstand. Der afspilles en
tone, og Tal nu vises.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med headset-tast, skal du tryk
og holde headset-tasten nede for at starte det stemmestyrede opkald.

2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmen genkendes, vises der
liste over fundne resultater. Telefonen afspiller stemmekommandoen for
resultat, der står øverst på listen. Efter en timeoutperiode på 1,5 sekund
ringer telefonen op til nummeret. Hvis resultatet ikke er korrekt, skal du 
stedet rulle til en anden post og ringe op til det pågældende nummer ved
vælge det. Se Udvidede stemmekommandoer på side 60.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald
Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet. Hvis du vil slå ringetonen fra,
du vælge Lydløs.

Du kan afvise opkaldet ved at trykke på afslutningstasten. Det afviste opkal
omstilles, hvis du har aktiveret funktionen Omstil ved optaget. 
Se Opkaldsindstillinger på side 65.

Banke på
Det er muligt at besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, h
har aktiveret funktionen Banke på i menuen Opkaldsindstillinger 
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(netværkstjeneste). Du kan besvare det ventende opkald ved at vælge Besvar eller 
trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition.
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■ Funktioner under et opkald
Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenest
Kontakt netværksoperatøren for at få oplyst, hvilke tjenester der er tilgæng

Funktionerne under et opkald er Lydstyrke, Lyd fra eller Lyd til, Talindtastnin
Kontakter, Menu, Optag, Lås tastatur, Højttaler eller Håndsæt.

Netværkstjenestefunktionerne er Besvar og Afvis, Standby eller Tilbage, Nyt
opkald, Konference, Afslut opkald, Afslut alle og følgende funktioner:

Send DTMF - for at sende tonestrenge

Skift - for at skifte mellem det aktive opkald og opkaldet i venteposition

Overfør - for at tilslutte et opkald i venteposition til et aktivt opkald og selv
afslutte opkaldet

Privat opkald - for at tale privat under et konferenceopkald

Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til din telefonmod
supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/support.

Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrk
være særdeles høj. 
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4. Skrivning af tekst
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Når du f.eks. skriver en besked, kan du indtaste bogstaver, tal og specialtegn
vælge dem på tegnlinjen, som vises i bunden af displayet. Rul til det ønskede
og vælg det.

Hvis du vil sætte farten op under indtastningen, kan du bruge tegnforudsige
hvor de mest almindeligt anvendte tegn placeres i starten af tegnlisten. De 
der foreslås ved tegnforudsigelse, afhænger af de tidligere valgte tegn. Hvis
ikke anvender tegnforudsigelse, vises tegnene i alfabetisk rækkefølge.

De tilgængelige tegn afhænger af det valgte sprog i menuen Sprog på telefo
Telefonindstillinger på side 65.

Ud over indtastning af tegn kan du bruge tegnlinjen til følgende formål:

• Vælg  for at aktivere tegnforudsigelse. Vælg  for at deaktivere 
tegnforudsigelse. 

Når tegnforudsigelse er aktiv, vises  øverst i displayet, og de tegn, der
forudsiges, vises med blåt.

• Du kan bevæge markøren til de skrevne bogstaver eller tal ved at vælge 
dreje på hjulet. Vælg Fortsæt for at fortsætte med at skrive.

• Vælg mellemrummet på tegnlinjen for at indsætte et mellemrum.

• Vælg  for at indtaste store bogstaver.

• Vælg  for at indtaste små bogstaver.
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• Vælg  for at indtaste accenttegn.

• Vælg  for at indtaste tal.
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• Du kan angive specialtegn ved at vælge .

De øvrige funktioner er tilgængelige under Valg.

Du kan acceptere en indtastet tekst eller et indtastet tal ved at trykke på Va
Acceptér.

■ Tip til skrivning af tekst
Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

Vælg Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Vælg og hold Slet ned
at slette tegnene til venstre hurtigere.

Du kan slette alle tegn på én gang, når du skriver en besked, ved at trykke på
Valg > Slet tekst.

Vælg Valg > Slå tegnløkke til for at gå til det første tegn på tegnlinjen, hvis 
drejer hjulet til højre ved enden af linjen (eller hvis du drejer det til venstre f
sidste tegn ved starten af linjen).

Du kan skifte indtastningssprog ved at trykke på Valg > Skriftsprog og vælg
sprog.
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5. Brug af menuen
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Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, som er grupperet i men

De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se
hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente.

Du kan slå hjælpeteksterne til eller fra ved hjælp af funktionen Brug af hjælp
i menuen Telefonindstillinger. Se Telefonindstillinger på side 65.

■ Adgang til en menufunktion
1. Vælg Menu i standbytilstand.

2. Rul til den ønskede hovedmenu (f.eks. Indstillinger), og vælg den.

3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede under
(f.eks. Opkaldsindstillinger).

Hvis den valgte undermenu indeholder flere undermenuer (f.eks. 
Autogenopkald), skal du gentage dette trin.

4. Vælg den ønskede funktion.

Vælg Tilbage for at gå tilbage til forrige menuniveau, eller vælg Afslut eller
afslutningstasten for at gå tilbage til standbytilstand.
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6. Beskeder
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Beskedtjenester kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller 
tjenesteudbyderen (netværkstjenester). 

Bemærk! Når der sendes beskeder, kan meddelelsen Beskeden er sendt frem
i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed t
nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke
beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudby
at få flere oplysninger om beskedtjenester.

■ SMS-beskeder
Enheden understøtter afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder ud over d
normale grænse på 160 tegn. Hvis beskeden, som også kan indeholde billed
overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere beskeder (en b
der består af flere dele). Fakturering kan være baseret på det antal almindel
beskeder, der kræves for at sende en besked, som består af flere dele.

Øverst i displayet kan du se indikatoren for beskedlængden tælle ned fra 160
betyder f.eks., at du kan tilføje endnu 10 tegn, inden teksten bliver sendt som
beskeder. Bemærk, at specialtegn (Unicode), f.eks. ë, â, á eller ì, optager mer
plads.

Inden du kan sende en besked, skal du gemme nogle beskedindstillinger. Se 
Indstillinger for SMS- og SMS-e-mail-beskeder på side 49.
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Bemærk! Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise 
billedbeskeder.
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SMS-beskedfunktionen bruger delt hukommelse. Se Delt hukommelse på si

Skrivning og afsendelse af beskeder
Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > SMS-besked. Indtast en besked. D
sende beskeden ved at trykke på opkaldstasten eller på Valg > Send og vælg
mellem følgende funktioner:

Senest anvendt - for at sende beskeden til et af de senest anvendte telefonn

Til telefonnummer - for at indtaste modtagerens telefonnummer med hjule

Til flere - for at sende beskeden til mere end én modtager

Til e-mail-adresse - for at sende beskeden som e-mail

Via sendeprofil - for at vælge en foruddefineret profil til afsendelse af beske

Tryk derefter på Valg >Acceptér for at sende beskeden.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-m
Når du har modtaget en besked eller en SMS-e-mail, vises  og antallet a
beskeder efterfulgt af beskeder modtaget. Det blinkende symbol  angive
hukommelsen til beskeder er fuld. Inden du kan modtage nye beskeder, skal
først slettes nogle gamle beskeder.

1. Vælg Vis for at få vist den nye besked, eller vælg Afslut for at åbne den p
senere tidspunkt. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælg
besked, du vil læse. En ulæst SMS-besked eller SMS-e-mail angives med
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2. Mens beskeden er åben, kan du få vist de tilgængelige funktioner ved at trykke 
på Valg.
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3. Vælg Besvar, og vælg den beskedtype, der skal besvares med. Når du bes
en SMS-e-mail, skal du bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emne
Derefter kan du skrive et svar på beskeden.

4. Du kan sende beskeden ved at trykke på opkaldstasten eller på Valg > Se
Tryk på Valg > Acceptér for at sende beskeden til det viste nummer.

Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder
Telefonen gemmer indgående SMS- og MMS-beskeder i mappen Indbakke o
sendte SMS- og MMS-beskeder i mappen Sendte beskeder. SMS-beskeder a
med .

SMS-beskeder, som du vil sende senere, kan gemmes i mappen Gemte beske
Mine mapper eller Skabeloner.

Skabeloner
Telefonen indeholder tekstskabeloner, der angives med , og billedskabelo
der angives med .

Du kan få adgang til listen over skabeloner ved at vælge Menu > Beskeder >
Gemte beskeder > SMS-beskeder > Skabeloner.
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Mappen Gemte beskeder og Mine mapper
Du kan organisere dine beskeder ved at flytte nogle af beskederne til mappen 
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Gemte beskeder eller tilføje nye mapper til beskederne. Du kan flytte en bes
besked til en udvalgt mappe ved at trykke på Valg > Flyt besked.

Du kan tilføje eller slette en mappe ved at vælge Menu > Beskeder > Gemte
beskeder > SMS-beskeder > Mine mapper. Hvis du ikke tidligere har gemt n
mapper, skal du vælge Tilføj. Ellers kan du trykke på Valg > Tilføj mappe. Du
slette en mappe ved at rulle til den mappe, du vil slette, og trykke på Valg >
mappe.

■ MMS-beskeder
Bemærk! Kun enheder, der indeholder kompatible funktioner til MMS-besk
kan modtage og vise MMS-beskeder.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd og et billede eller et videoklip. Tele
understøtter MMS-beskeder, der fylder op til 300 KB. Hvis beskeden indeho
billede i et kompatibelt format, nedskalerer telefonen det muligvis, så det p
til displayet.

MMS-beskedfunktionen bruger delt hukommelse. Se Delt hukommelse på s

Hvis Tillad MMS-modtagel. indstilles til Ja eller I hjemmenetværk, er det mu
operatøren eller tjenesteudbyderen opkræver et beløb for hver besked, du 
modtager. Standardindstillingen, som er indstillet til at modtage MMS-besk
er normalt aktiveret. Se Indstillinger for MMS-beskeder på side 49.

MMS understøtter følgende formater:
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• Billeder: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.

• Lyd: SP-MIDI-ringetoner (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-lyd, monofoniske 
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ringetoner og ACC-/MP3-toner.

• Videoklip i 3gp-format med SubQCIF- og QCIF-opløsning og AMR-lyd.

Telefonen understøtter muligvis ikke alle varianter af de førnævnte filforma
Hvis en modtaget besked indeholder objekter, der ikke understøttes, erstatt
muligvis af filnavnet og teksten Objektformatet understøttes ikke.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald.

Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig an
dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikat
af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked
Du kan finde oplysninger om at angive indstillinger for MMS-beskeder unde
Indstillinger for MMS-beskeder på side 49. Kontakt netværksoperatøren ell
tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og opret
af abonnement på MMS-tjenesten.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller an
indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Vælg Menu > Beskeder > Opret besked > MMS-besked.

2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 36.

Du kan indsætte en fil i beskeden ved at trykke på Valg > Indsæt og vælg
filtype, du vil indsætte.
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Du kan flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden ved at trykke på 
Valg > Placer tekst først eller Placer tekst sidst.

 
å 
lip.

Næste 

de, en 
gende 
taljer 

nd til, 

 
den 

dt, 

ke, 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Telefonen understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder, som
indeholder flere sider. Du kan indsætte en side i beskeden ved at trykke p
Valg > Indsæt > Side. Hver side kan indeholde tekst, et billede og et lydk

Hvis beskeden indeholder flere sider, skal du trykke på Valg  Forrige side, 
side eller Liste over sider for at åbne den ønskede side. Du kan angive 
intervallet mellem siderne ved at trykke på Valg  Sidevisningstid.

Følgende funktioner kan også være tilgængelige: Slet for at slette et bille
side eller et lydklip fra beskeden, Vis eller Gem besked. I Flere valg kan føl
funktioner være tilgængelige: Indsæt kontakt, Indsæt nummer, Beskedde
og Rediger emne.

3. Du kan sende beskeden ved at trykke på opkaldstasten eller på Valg > Se
hvor du kan vælge en af afsendelsesfunktionerne: Senest anvendt, Til 
telefonnummer, Til e-mail-adresse eller Til flere.

4. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller tryk på
Valg > Søg for at søge efter det i Kontakter. Vælg Valg > Acceptér. Beske
flyttes til mappen Udbakke til afsendelse. Når MMS-beskeden bliver sen
vises den animerede , og herefter kan du bruge telefonens øvrige 
funktioner. Hvis afsendelsen mislykkes, bliver beskeden i mappen Udbak
hvorefter du kan forsøge at sende den igen senere.
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Læsning og besvarelse af en MMS-besked
Vigtigt! Udvis forsigtighed ved åbning af beskeder. Beskeder kan indeholde 
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skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede . Når bes
er modtaget, vises  og MMS-besked modtaget.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fu
Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld på side 46.

Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise
multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den 
modtagende enhed.

1. Vælg Vis for at få vist beskeden, eller vælg Afslut for at åbne den på et s
tidspunkt.

2.  Sådan læser du beskeden på et senere tidspunkt: Vælg Menu > Beskede
Indbakke. En ulæst MMS-besked angives med .

3. Rul for at få vist beskeden. Tryk på Valg for at få adgang til de tilgængeli
funktioner.

Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte 
beskeder
Telefonen gemmer modtagne MMS-beskeder i mappen Indbakke. MMS-bes
der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen Udbakke. Du kan gemme M
beskeder i mappen MMS-beskeder under Gemte beskeder. De MMS-besked
er blevet sendt, gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis Gem sendte besk. e
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angivet til Ja. Se Indstillinger for MMS-beskeder på side 49. MMS-beskeder 
angives med .
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Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld
Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen til beskeder er f
blinker , og MMS-hukommelsen er fuld. Se ventende besked vises. Du kan
den ventende besked ved at vælge Vis. Du kan gemme beskeden ved at trykk
Valg > Gem besked. Du kan slette gamle beskeder ved først at vælge mappe
derefter den eller de gamle beskeder, der skal slettes. Du kan afvise den vent
besked ved at vælge Afslut > Ja. Hvis du vælger Nej, kan du åbne beskeden.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder
Dette er en MMS-beskedtjeneste, der gør det muligt at oprette og sende 
lydbeskeder hurtigt og nemt. MMS-tjenesten skal være aktiveret, for at du k
bruge denne tjeneste.

Oprettelse og afsendelse af en lydbesked
1. Vælg Menu > Lydbesked. Optageren åbnes. Du kan få oplysninger om at

optageren under Optager på side 77. 

2. Når du har stoppet optagelsen, vises meddelelsen Beskeden er klar til bru
Vælg Send, og vælg mellem følgende funktioner:

Senest anvendt - for at sende beskeden til et af de senest anvendte 
telefonnumre
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Til telefonnummer - for at indtaste telefonnummeret

Til e-mail-adresse - for at indtaste modtagerens e-mail-adresse
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Til flere - for at sende beskeden til mere end én modtager

Tryk derefter på Valg >Acceptér for at sende beskeden.

3. Hvis du ikke vil sende beskeden med det samme, skal du trykke på Valg o

Afspil - for at gennemse beskeden, inden den sendes

Lydstyrke - for at øge eller reducere lydstyrken i optagelsen

Højttaler - for at omdirigere lyden til højttaleren

Erstat lydklip - for at optage en ny besked

Gem besked - for at gemme beskeden i Galleri

Gem lydklip - for at gemme et lydklip fra beskeden

Rediger emne - for at redigere beskedens indhold

Beskeddetaljer - for at se beskedens detaljer

Modtagelse af en lydbesked
Når telefonen modtager en lydbesked, vises 1 lydbesked modtaget. Vælg Afs
at åbne beskeden, eller vælg Vis > Afspil, hvis du har modtaget mere end én
besked. Tryk på Valg for at få vist de tilgængelige funktioner. Du kan lytte ti
optagelsen senere ved at vælge Afslut.

Du kan gemme beskeden ved at trykke på Valg > Gem lydklip og vælge den m
som beskeden skal gemmes i.
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■ Infobeskeder
Ved hjælp af netværkstjenesten til infobeskeder kan du modtage beskeder om 
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forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Disse beskeder kan f.eks. omfatte v
eller trafikforhold. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de 
tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

■ Tjenestekommandoer
Vælg Menu > Beskeder > Rediger kommandoer. Indtast og send 
tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. 
aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til 
tjenesteudbyderen.

■ Sletning af alle beskeder i en mappe
Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge Menu > Beskeder > Sle
beskeder. Vælg den mappe, som beskederne skal slettes fra, og vælg Ja for a
bekræfte handlingen. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du sp
om du også vil slette disse.

■ Beskedindstillinger
Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modt
og vises.
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Indstillinger for SMS- og SMS-e-mail-beskeder
Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > SMS-beskeder.
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Sendeprofil - Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, ska
vælge det sæt, du vil bruge.

Gem sendte besk. > Ja - Bruges til at indstille telefonen til at gemme sendte
beskeder i mappen Sendte beskeder.

Autogenafsendelse - for at aktivere eller deaktivere automatisk genafsende

Indstillinger for MMS-beskeder
Hvis Tillad MMS-modtagel. indstilles til Ja eller I hjemmenetværk, er det mu
operatøren eller tjenesteudbyderen opkræver et beløb for hver besked, du 
modtager. Standardindstillingen, som er indstillet til at modtage MMS-besk
er normalt aktiveret.

Vælg Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > MMS-beskeder, og vælg me
følgende funktioner:

Gem sendte besk. > Ja - for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-
beskeder i mappen Sendte beskeder

Leveringsrapporter > Ja - for at bede netværket om at sende leveringsrappo
om dine beskeder (netværkstjeneste)

Standardsidevisn.tid - for at definere standardtiden for siderne i MMS-besk

Tillad MMS-modtagel. - Vælg JaI hjemmenetværk eller Nej for at bruge MM
tjenesten. Hvis Tillad MMS-modtagel. indstilles til Ja eller I hjemmenetværk,
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muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen opkræver et beløb for hver besked, 
du modtager. Standardindstillingen, som er indstillet til at modtage MMS-
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beskeder, er normalt aktiveret.

Indgående MMS-bsk. - Vælg Hent for at indstille telefonen til automatisk at
nye modtagne MMS-beskeder, eller vælg Afvis, hvis du ikke vil modtage MM
beskeder. Denne indstilling vises ikke, hvis Tillad MMS-modtagel. er angivet
Nej.

Konfigurationsindstillinger - Vælg Konfiguration, og vælg 
standardtjenesteudbyderen til hentning af MMS-beskeder. Vælg Konto for a
de konti, der leveres af tjenesteudbyderen. Hvis der vises mere end én konto
du vælge den, du vil anvende. Du modtager muligvis indstillingerne som en 
konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Du kan få oplysninger om at 
modtage indstillingerne som en konfigurationsbesked under 
Konfigurationsindstillingstjeneste på side 19. Du kan få oplysninger om at 
indtaste indstillingerne manuelt under Konfigurationsindstillinger på side 6

Tillad reklamer - for at vælge, om du vil tillade modtagelse af beskeder, der 
defineret som reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis Tillad MMS-modta
angivet til Nej.

Indstillinger for skriftstørrelse
Du kan vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af beskeder ved at vælg
Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > Andre indstillinger > Skriftstørrel
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Beskedtæller
Hvis du vil se, hvor mange beskeder du har sendt og modtaget, skal du vælge 

keder, 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Menu > Beskeder > Beskedtæller. Vælg Sendte beskeder eller Modtagne bes
eller vælg Nulstil tællere for at nulstille tællerne.
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7. Kontakter
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Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (Kontakter) i 
telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse. Du kan gemme navn
numre i telefonens hukommelse. Forskellige detaljer, f.eks. tekstnoter og 
stemmekoder, kan knyttes til hvert navn. Du kan også knytte et billede til 
kontakten. Kontakter bruger delt hukommelse. Se Delt hukommelse på side

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Kontaktindstillinger
Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Hukommelse i brug, Kontaktvisnin
Hukommelsesstatus.

■ Søgning efter en kontakt
Vælg Menu > Kontakter > Navne > Valg >Søg.

■ Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)
Vælg Menu > Kontakter > Navne > Valg > Tilføj ny kontakt. Indtast navnet
tryk på Valg > Acceptér. Indtast derefter telefonnummeret, og tryk igen på V
Acceptér.
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■ Lagring, redigering eller sletning af detaljer
Du kan gemme, redigere eller slette forskellige typer telefonnumre, billeder og 
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korte tekstelementer på telefonens liste over kontakter.

Det første gemte nummer indstilles automatisk til at være standardnumme
hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. 
du vælger et navn på listen over kontakter (f.eks. for at foretage et opkald), 
standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse er Telefon eller Telefon og SIM.

2. Rul til et navn, som er gemt i telefonens interne hukommelse, for at vælg
kontakt, som du vil føje en ny detalje til, vælg Detaljer, rul til den ønsked
detalje, og vælg mellem følgende funktioner:

Vis - for at få vist detaljerne for den valgte kontakt

Tilføj detalje - for at føje flere detaljer til kontakten

Rediger nummer - for at redigere det valgte telefonnummer

Rediger navn - for at redigere det valgte navn

Rediger detalje - for at redigere den valgte detalje

Slet - for at slette den valgte detalje

Send besked - for at sende en besked til det valgte nummer

Standardnummer - for at indstille det valgte nummer som standardnum

Skift type - for at skifte det valgte nummers type

Kopiér nummer - for at kopiere det valgte nummer
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Send visitkort - for at sende et visitkort til det valgte nummer

Skift billede - for at udskifte det billede, der er knyttet til kontakten
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Gem i Galleri - for at gemme billedet i Galleri

Slet kontakt - for at slette alle detaljer for en kontakt

Afspil stemmekode - for at lytte til den stemmekode, der er knyttet til de
valgte kontakt

■ Kopiering af kontakter
Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse
SIM-kortets hukommelse og omvendt. Bemærk, at de tekstelementer, der er
i telefonens interne hukommelse, f.eks. e-mail-adresser, ikke kopieres til SIM
kortet.

1. Vælg Menu > Kontakter > Navne > Valg >Kopiér.

2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til, Fra telefon til SIM-kort eller Fra SIM-
telefon.

3. Vælg Enkeltvis, Alle eller Standardnumre. Hvis du vælger Enkeltvis, skal d
til det navn, du vil kopiere, og vælge Kopiér. Standardnumre vises, hvis d
kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Kun standardnumrene kopieres. 

4. Du kan vælge, om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og num
ved at trykke på Behold original eller Flyt original. Hvis du vælger Alle ell
Standardnumre, skal du vælge Ja, når Kopiér kontakter? eller Flyt kontak
vises.
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■ Afsendelse og modtagelse af et visitkort
Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge Vis > Gem for at gemme 
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visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge 
Afslut > Ja.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter det navn og telefonnummer, du v
sende fra Kontakter, og vælge Detaljer > Valg > Send visitkort > Via MMS, 
SMS (netværkstjeneste) eller Via Bluetooth > Standardnummer eller Alle de
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Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående 
og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald. Opkalde
registreres kun, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen e
tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på Valg i menuen Ubesvarede opkald, Indgående opkald og 
Udgående opkald, kan du få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, redig
eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i Kontakter eller s
en besked til nummeret.

■ Tællere og timere
Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tje
kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skat

Vælg Menu > Log > Opkaldsvarighed, Tæller for pakkedata eller Timer for 
pakkedataforbindelse, hvis du vil se omtrentlige oplysninger om dine senest
kommunikationshandlinger.
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9. Indstillinger
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■ Profiler
Telefonen har forskellige indstillingsgrupper (profiler), hvortil du kan tilpass
telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg Menu > Indstillinger > Profiler og en profil.

Du kan aktivere den valgte profil ved at vælge Aktivér.

Du kan tilpasse profilen ved at vælge Tilpas og den indstilling, du vil ændre. D
få oplysninger om toneindstillinger under Toneindstillinger på side 58. Vælg
Lyseffekter for at aktivere den pulserende lysindikator, hvis telefonen er tæn
lyset i displayet er slukket. Du kan omdøbe en profil ved at vælge Profilnavn
Profilen Normal kan ikke omdøbes.

Du kan indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24
frem ved at vælge Tidsindstillet og indstille sluttidspunktet for profilindstill

■ Temaer
Et tema er en pakke, som kan omfatte en pauseskærm, et baggrundsbillede,
ringetone, en baggrund og et farveskema, så telefonen kan tilpasses til forsk
begivenheder og miljøer.

Vælg Menu > Indstillinger > Temaer. Du kan aktivere et tema ved at vælge 
tema for at få vist mappen Temaer i Galleri. Åbn mappen, og rul til et tema. 
Valg > Anvend tema. Du kan hente nye temaer ved at vælge Temaoverførsle
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■ Toneindstillinger
Du kan ændre indstillingerne for den valgte aktive profil.
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Vælg Menu > Indstillinger > Toneindstillinger, og vælg mellem følgende 
funktioner: Ringesignal, Ringetone, Ringestyrke, Vibrationssignal , Signal ve
besked, Tastaturtoner og Advarselstoner. Du kan finde samme indstillinger i
menuen Profiler. Se Profiler på side 57. Vælg Ringesignal for for at indstille 
telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en beste
opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe, eller vælg Alle opkald > 
Markér.

■ Lysindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Lysindstillinger > Til or Fra for at slå lyseffekte
eller fra.

■ Displayindstillinger 
Vælg Menu > Indstillinger > Displayindstillinger.

Baggrund - for at vise et baggrundsbillede, når telefonen er i standbytilstan

Pauseskærm - for at vælge en animation eller et stillbillede som pauseskærm
Grafik. Vælg Timeout, og angiv timeoutperioden for, hvornår pauseskærmen
aktiveres. Vælg Til for at aktivere pauseskærmen.

Farveskemaer - for at ændre farven i visse komponenter i displayet

Farve i inaktiv tilst. - for at ændre farven på teksten i standbytilstand



59

Operatørlogo - for at indstille telefonen til at vise operatørlogoet 
(netværkstjeneste)
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■ Ur- og datoindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Ur- og datoindstillinger.

Ur - for at indstille telefonen til at vise uret i standbytilstand og for at juster
og vælge tidszone og tidsformat

Dato - for at indstille telefonen til at vise datoen i standbytilstand og for at
indstille datoen og vælge datoformat og datoseparator

Autoopdatering: tid - for at indstille telefonen til at opdatere klokkeslæt og
automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone (netværkstjenest

■ Personlige genveje
Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen,
du ofte anvender.

Nederste valgtast
Vælg Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Nederste valgtast for at t
en telefonfunktion fra en foruddefineret liste til den nederste valgtast. Se 
Standbytilstand på side 28. Denne menu vises ikke i visse operatørvarianter
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Udvidede stemmekommandoer
Telefonen har en stemmegenkendelsesfunktion, der gør det muligt at udtale 
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stemmekommandoer, hvorefter telefonen ringer op til numre eller aktiverer
funktioner.

Inden du bruger stemmestyrede opkald, skal du være opmærksom på, at 
stemmekommandoer er sprogafhængige. Du kan få oplysninger om indstilling af spro
under Sprog til afspilning i Telefonindstillinger på side 65.

Stemmekommandoer knyttes automatisk til funktioner på telefonen, og 
kontaktens navn konverteres automatisk til en stemmekode. Du kan få 
oplysninger om at aktivere og udføre stemmekommandoer under Foretagels
stemmestyret opkald på side 33.

Du kan administrere stemmekommandoerne ved at vælge Menu > Indstillin
Personlige genveje > Stemmekommandoer, rulle til en funktion på telefone
trykke på Valg og vælge mellem følgende funktioner:

Rediger - for at ændre stemmekommandoen til en telefonfunktion og angiv
nye navn

Fjern - for at deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion

Tilføj alle - for at aktivere stemmekommandoer til alle telefonfunktioner fra
over stemmekommandoer.

Fjern alle - for at deaktivere stemmekommandoer for alle telefonfunktioner
listen over stemmekommandoer.
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■ Forbindelse
Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af 
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en Bluetooth-forbindelse. Du kan også definere indstillinger for 
pakkedataopkaldsforbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi
Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.1, som 
understøtter følgende profiler: Headset Profile, Handsfree Profile, 
Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile. 
Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter 
Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er 
godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre 
enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-
teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører
baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og red
batteriets levetid.

Bluetooth-teknologi gør det muligt at bruge trådløse forbindelser mellem 
elektroniske enheder i en afstand af højst 10 meter. En Bluetooth-forbindel
bruges til at sende billeder, videoklip, tekster, visitkort og kalendernoter elle
oprette trådløs forbindelse til kompatible enheder, som anvender Bluetooth
teknologi, f.eks. computere. Det er ikke alle computere, der anvender 
Bluetooth-teknologi, der nødvendigvis er kompatible.
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Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse
1. Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth.
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2. Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge Bluetooth > Til.

3. Vælg Søg efter ekstraudstyr til lyd for at søge efter kompatible Bluetooth
lydenheder, og vælg den enhed, du vil slutte til telefonen. Du kan også væ
Forbundne enheder for at søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden
rækkevidde. Hvis listen er tom, skal du vælge Ny for at få vist en liste me
Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og væl
bind..

4. Indtast enhedens Bluetooth-adgangskode for at tilknytte og oprette bin
mellem enheden og telefonen og begynde at bruge enheden. Du behøver
at angive denne adgangskode, når du opretter forbindelse til enheden fø
gang.

Bluetooth-forbindelse
Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth. Du kan vælge mellem
følgende funktioner:

Aktiv enhed - for at kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er
Hvis du vil afbryde forbindelsen til den valgte enhed, skal du vælge Afbryd 
forbindelse.

Forbundne enheder - for at få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktu
forbundet med telefonen. Rul til den ønskede enhed. 
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Tryk på Valg for at få adgang til de tilgængelige funktioner afhængigt af enhedens 
og Bluetooth-forbindelsens status. Vælg Tildel kaldenavn for at give den valgte 
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enhed et kaldenavn (kun synligt for dig). Vælg Auto. forb. u. bekræf. > Ja, hv
ønsker, at telefonen automatisk skal oprette forbindelse til den valgte enhed
Nej, hvis du vil have, at telefonen først skal anmode om din tilladelse. Vælg 
binding, hvis du vil slette forbindelsen til enheden. Vælg Opret binding til ny
enhed, hvis du vil oprette binding til en anden enhed. En aktiv Bluetooth-
forbindelse angives med  øverst i displayet. 

Bluetooth-indstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Indstillinger for Blue
for at definere, hvordan telefonen skal vises over for andre Bluetooth-enhed
Vælg Telefonsynlighed og Vist for alle for at vise telefonen for alle andre 
Bluetooth-enheder, eller vælg Skjult for kun at vise telefonen for de forbund
enheder. Brug den skjulte tilstand, hvis det er muligt. Vælg Telefonens navn
ændre telefonens Bluetooth-enhedsnavn.

Pakkedata
GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det mu
anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Inte
Protocol) netværk. EGPRS (Enhanced GPRS) minder om GPRS, men giver hur
forbindelser. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om
tilgængeligheden af (E)GPRS og dataoverførselshastighed, abonnement og 
Gem (E)GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via 
(E)GPRS.
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Pakkedataforbindelse
Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata >Pakkedataforbind., og 
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vælg mellem følgende funktioner:

Efter behov - for at indstille (E)GPRS-registreringen og -forbindelsen til at b
oprettet, når et program, der anvender (E)GPRS, kræver det, og til at blive af
når du afslutter programmet

Altid online - for at indstille telefonen til automatisk registrering i et 
pakkedatanetværk, når du tænder telefonen

GPRS og (E)GPRS angives ikke særskilt. Indikatoren for GPRS og (E)GPRS er 
samme.

Indstillinger for pakkedatamodem
Det er muligt at oprette forbindelse fra telefonen til en kompatibel pc ved hj
trådløs Bluetooth-teknologi og anvende telefonen som et modem, hvilket g
muligt at oprette en pakkedataforbindelse fra pc'en.

Du kan definere indstillingerne for pakkedataforbindelser fra pc'en ved at væ
Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata > Indstillinger for pakkeda
vælge mellem følgende funktioner:

Aktivt adgangspunkt - for at aktivere det adgangspunkt, du vil bruge

Rediger aktivt adgangspunkt - for at ændre adgangspunktindstillingerne

Du kan også angive indstillingerne for pakkedatatjenesten (adgangspunktsn
på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se Nokia PC Suite
side 100. De indstillinger, der er angivet på pc'en, vil blive anvendt, hvis du h
angivet indstillinger på både pc'en og telefonen.
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■ Opkaldsindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Opkaldsindstillinger, og vælg mellem følgende 
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funktioner:

Omstilling (netværkstjeneste) - Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have
yderligere oplysninger.

Autogenopkald > Til - Telefonen foretager maksimalt 10 forsøg på at oprett
forbindelse til et nummer, hvis det første opkald ikke gik igennem.

Banke på > Aktivér - Netværket informerer dig om et indgående opkald, me
er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se Banke på på side 34.

Oversigt efter opk. > Til - Telefonen viser kortvarigt den anslåede varighed a
prisen for opkaldet (netværkstjeneste) efter hvert opkald.

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) - Vælg Ja eller Netværksafhængig.

■ Telefonindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger, og vælg mellem følgende 
funktioner:

Indstillinger for sprog > Sprog på telefon - for at indstille displaysproget på 
telefonen

Indstillinger for sprog > Skriftsprog - for at indstille tekstredigeringssproget
telefonen

Indstillinger for sprog > Sprog til afspilning - for at vælge et tilgængeligt sp
stemmeafspilning
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Hukommelsesstatus - Rul for at få vist den ledige hukommelse, den samlede 
mængde anvendte hukommelse og den anvendte hukommelse for hver funktion 
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på listen

Auto. tastaturlås - for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses 
automatisk efter en forudindstillet tidsforsinkelse, når telefonen er i 
standbytilstand, eller når ingen af telefonens funktioner har været anvendt

Tastaturlås - Indtast sikkerhedskoden, og vælg Til for at indstille telefonen t
anmode om sikkerhedskoden, når du deaktiverer tastaturlåsen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at foretage opkald til det
officielle alarmnummer. Se Tastaturlås på side 31.

Celleinformation > Til - for at modtage oplysninger fra netværket afhængig
den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste)

Opstartstekst - Angiv den tekst, som skal vises kortvarigt, når telefonen tæn
Du kan gemme teksten ved at trykke på Valg >Gem.

Valg af operatør > Automatisk - Telefonen vælger automatisk et af de trådlø
netværk, der er tilgængelige i dit område. Med Manuelt kan du vælge et net
der har en roaming-aftale med operatøren af hjemmenetværket.

Bekræft SIM-handl. - Se SIM-tjeneste på side 98.

Brug af hjælpetekst - for at indstille telefonen til at vise hjælpetekster

Starttone - for at indstille telefonen til at afspille en starttone, når den tæn
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■ Indstillinger for ekstraudstyr
Menuen til ekstraudstyr vises kun, hvis der er sluttet kompatibelt mobilt tilbehør 
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til telefonen, f.eks. en oplader eller håndfrit udstyr.

Vælg Menu > Indstillinger > Indstillinger for ekstraudstyr. Du kan vælge en
ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været tilslu
telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du muligvis vælge nogle af følge
funktioner: Standardprofil eller Automatisk svar.

■ Konfigurationsindstillinger
Nogle af netværkstjenesterne kræver, at der er angivet korrekte 
konfigurationsindstillinger på telefonen. Du kan få indstillingerne af 
tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked, eller du kan angive dine perso
indstillinger manuelt. Konfigurationsindstillingerne fra op til 10 forskellige 
tjenesteudbydere kan gemmes på telefonen og redigeres i denne menu.

Du kan finde oplysninger om at gemme konfigurationsindstillinger, som du 
modtaget fra en tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked, under 
Konfigurationsindstillingstjeneste på side 19.

Indstillingerne kan også ses og delvis redigeres i de forskellige programmer.

Vælg Menu > Indstillinger > Konfigurationsindstillinger, og vælg mellem 
følgende funktioner:

Standardkonfig. - for at få vist listen over tjenesteudbydere, der er gemt på 
telefonen (standardtjenesteudbyderen er fremhævet), og for at vælge en an
tjenesteudbyder som standard. Rul til en udbyder, og vælg Detaljer for at få
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listen over understøttede programmer. Du kan slette en tjenesteudbyder fra listen 
ved at trykke på Valg > Slet.
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Aktivér standard i alle programmer - for at indstille programmerne til at bru
indstillingerne fra standardtjenesteudbyderen

Foretrukket adgangspunkt - for at vælge et andet adgangspunkt. Normalt s
bruge adgangspunktet fra din foretrukne netværksoperatør.

Gå til tjenesteudbyderens supportside - for at hente konfigurationsindstillin
fra tjenesteudbyderen, hvis denne funktion understøttes af tjenesteudbyder

Personlige konfig.indstillinger - for at tilføje nye personlige konti til forskell
tjenester og for at aktivere dem. Du kan tilføje en ny personlig konto, hvis du
har tilføjet nogen, ved at vælge Tilføj ny. Ellers skal du trykke på Valg > Tilf
nyt. Vælg tjenestetypen, og vælg og angiv alle de nødvendige parametre. 
Parametrene er forskellige, alt efter hvilken tjenestetype du vælger. Du kan 
eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og trykke på Valg > Slet
Aktivér.

Manuel angivelse af indstillingerne
Du kan indtaste, få vist og redigere indstillingerne manuelt ved at vælge Me
Indstillinger > Konfigurationsindstillinger > Personlige konfig.indstillinger.

Du kan tilføje en ny konfiguration ved at vælge Tilføj ny eller trykke på Valg
Tilføj ny/nyt. Vælg en af programtyperne på listen, og angiv alle de nødvend
indstillinger. Du kan aktivere indstillingerne ved at vælge Tilbage > Valg > 
Aktivér.
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Hvis du vil have vist eller redigere de brugerdefinerede indstillinger, skal du vælge 
det program, du vil have vist, og vælge den indstilling, du vil redigere.
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■ Sikkerhedsindstillinger
Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lu
brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle 
alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger, og vælg mellem følgen
funktioner:

PIN-kodeanmodning - for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden
gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodn
deaktiveres.

Opkaldsspærring - for at begrænse indgående og udgående opkald 
(netværkstjeneste). Der kræves en spærringsadgangskode til dette formål.

Begrænsede numre - for at begrænse udgående opkald til bestemte telefonn
hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Lukket brugergruppe - for at angive en gruppe af personer, som du kan ringe
som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Sikkerhedsniveau. - Hvis du vælger Telefon, anmoder telefonen om 
sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger Hukommelse, anmoder telefonen om sikkerhedskoden, når S
kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.
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Adgangskoder   - for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller 
spærringsadgangskoden.

ed at 
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Kode i brug - for at vælge, om PIN-koden eller UPIN-koden skal være aktiv

■ Gendannelse af fabriksindstillinger
Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til deres oprindelige værdier v
vælge Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindstillinger.
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10. Galleri

e for 
e 

ld 

 

Åbn. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, videoklip, 
optagelser og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et DRM-system (Digital Rights Management) for at 
beskytte det hentede indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelsern
alt indhold og aktiveringsnøglen, inden du henter indholdet, da det kan vær
pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indho
kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Vælg Menu > Galleri. Der vises en liste over mapper. 

2. Rul til den ønskede mappe, og vælg Åbn for at åbne en liste over filer i en
mappe, eller tryk på Valg for at få adgang til de tilgængelige funktioner.

3. Hvis du har åbnet en mappe, skal du vælge den fil, du vil åbne, og vælge 
Du kan også trykke på Valg og vælge en af de tilgængelige funktioner.
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11. Multimedia
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Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder 
ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Kamera
Du kan tage billeder og optage videoklip med det indbyggede kamera med 2
megapixel. Kameralinsen og kameraets blitz er placeret bag på telefonen, o
telefonens display fungerer som søger. Kameraet producerer billeder i JPEG-
format og videoklip i 3GP-format. 

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respe
lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.

Sådan tager du et billede
Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer 
dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Vælg Menu > Multimedia > Kamera > Tag bill. Telefonen gemmer billedet i
Galleri > Billeder. Du kan tage et billede til ved at vælge Tilbage. Du kan sen
billedet som MMS-besked ved at vælge Send. Du kan få vist de tilgængelige
funktioner ved at trykke på Valg.

Hvis der er svag belysning, eller hvis du vil bruge kameraets blitz, skal du try
Valg > Aftentilstand til eller Slå blitz til.
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Optagelse af et videoklip
Vælg Menu > Multimedia > Kamera. Du kan vælge videotilstanden ved at rulle til 
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venstre eller højre eller trykke på Valg > Video og vælge Optag. Du kan afbr
optagelsen ved at vælge Pause. Hvis du vil fortsætte optagelsen, skal du væ
Fortsæt. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge Stop. Telefonen gemmer 
optagelsen i Galleri > Videoklip. Du kan få vist de tilgængelige funktioner ve
trykke på Valg.

■ Medieafspiller
Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, ly
video og animerede billeder. Du kan også få vist kompatible streaming-vide
en netværksserver (netværkstjeneste). 

Vælg Menu > Multimedia > Medieafspiller > Åbn Galleri, Bogmærker, Gå ti
adresse eller Medieoverførsler. 

Konfiguration af telefonen til en streaming-tjeneste
Du modtager muligvis streaming-indstillingerne som en konfigurationsbesk
den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan finde yderligere 
oplysninger om modtagelse af tjenesteindstillingerne som en 
konfigurationsbesked under Konfigurationsindstillingstjeneste på side 19. S
Konfigurationsindstillinger på side 67. Du kan også redigere indstillingerne 
Nokia PC Suite.

Vælg Menu > Multimedia > Medieafspiller > Streamingindstil., og vælg me
følgende funktioner:
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Konfiguration - for at aktivere en konfiguration.

Konto - for at aktivere en konto.
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■ Musikafspiller
Telefonen indeholder en musikafspiller, som gør det muligt at lytte til 
musiknumre, optagelser eller andre MP3- eller AAC-lydfiler, som du har ove
til telefonen via programmet Nokia Audio Manager. Musikfiler registreres 
automatisk og føjes til standardnummerlisten.

Afspilning af musiknumre
1. Vælg Menu > Multimedia > Musikafspiller. Detaljerne for det første 

musiknummer på standardnummerlisten vises.

Hvis du vil bruge de grafiske knapper , ,  eller  på displayet, s
rulle til venstre eller højre til den ønskede knap og vælge den.

2. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og 
.

Du kan gå videre til starten på næste musiknummer ved at vælge . Du
gå videre til starten på forrige musiknummer ved at vælge  to gange.

Du kan spole tilbage i det aktuelle nummer ved at vælge og holde  ne
Du kan spole frem i det aktuelle nummer ved at vælge og holde  nede
Slip knappen ved den ønskede position.

3. Du kan stoppe afspilningen ved at vælge .
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Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj 
lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren 
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bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indstillinger for musikafspilleren
I Musikafspiller kan følgende funktioner være tilgængelige:

Lydstyrke - hvis du vil ændre lydstyrken, skal du trykke til venstre eller højre
navigeringstasten.

Afspil via Bluetooth - for at oprette forbindelse til lydekstraudstyr ved hjælp
Bluetooth-forbindelse.

Nummerliste - for at få vist alle de tilgængelige musiknumre på nummerlist
kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge A
Tryk på Valg > Opdater alle numre eller Skift nummerliste for at opdatere 
nummerlisten (hvis du f.eks. har føjet nye numre til listen) eller for at ændre
nummerliste, der vises, når du åbner menuen Musikafspiller, hvis der er flere
tilgængelige nummerlister på telefonen.

Afspilningsvalg > Tilfældig > Til - for at afspille numrene i tilfældig rækkefø
Vælg Gentag > Aktuelt nummer eller Alle numre for at gentage afspilningen
aktuelle nummer eller af hele nummerlisten.

Højttaler eller Headset - for at lytte til musikafspilleren gennem højttaleren
et kompatibelt headset, der er sluttet til telefonen.

Tip! Når du bruger et headset, kan du gå videre til næste nummer v
trykke på headset-tasten.



76

Send - for at sende den valgte fil ved hjælp af MMS eller en 
Bluetooth-forbindelse.
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Musikoverførsler - for at oprette forbindelse til en browsertjeneste, der er 
tilknyttet det aktuelle nummer. Denne funktion er kun tilgængelig, når adre
til tjenesten er inkluderet i nummeret.

Hukommelsesstatus - for at få vist den tilgængelige og anvendte 
hukommelseskapacitet.

■ Radio
Hvis du vil høre radio på telefonen, skal du slutte et kompatibelt headset til
telefonen. Hvis headsettet sluttes direkte til telefonen, fungerer ledningen s
antenne. Derfor skal du lade den hænge frit. Radioens lydkvalitet afhænger 
radiostationens dækning i det pågældende område. Du kan tænde radioen v
vælge Menu > Multimedia > Radio. Kanalplaceringsnummeret, radiokanale
navn (hvis du har gemt kanalen) og radiokanalens frekvens vises. Hvis du all
har gemt radiokanaler, kan du rulle og vælge en radiokanalplacering fra 1 ti

Indstilling og lagring af radiokanaler
Når radioen er tændt, skal du vælge  eller  og trykke på Vælg for at 
radiofrekvensen i intervaller på 0,05 MHz. Du kan også trykke på og holde V
nede for at starte kanalsøgningen. Søgningen standser, når radioen finder e
kanal. Du kan gemme en kanal ved at trykke på Valg >Gem kanal. Indtast na
på kanalen, og tryk på Valg > Acceptér.
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Brug af radioen
Når radioen er tændt, kan du vælge  eller  for at rulle til forrige eller 
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.eks. 
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næste gemte kanal. Du kan også trykke på Valg og vælge mellem følgende 
funktioner:

Sluk radioen - for at slukke radioen

Lydstyrke - for at indstille radioens lydstyrke

Kanaler - for at se en liste over kanalerne. Tryk på Valg for at omdøbe eller s
kanalen.

Højttaler (eller Headset) - for at lytte til radioen via højttaleren (eller et hea
Lad headsettet forblive forbundet til telefonen. Headsetledningen fungerer 
radioens antenne.

Indstil frekvens. - Angiv frekvensen på den radiokanal, du gerne vil lytte til. D
angive en frekvens mellem 87,5 MHz og 108,0 MHz. Du kan indstille frekve
ved at trykke på Valg >Acceptér.

■ Optager
Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til 60 minutter. Dette kan f
bruges til at optage et navn og et telefonnummer til senere brug.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse
1. Vælg Menu > Multimedia > Optager.
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2. Du kan starte optagelsen ved at bruge hjulet til at fremhæve den virtuelle 
optagerknap  og vælge den med den midterste valgtast. Du kan starte 
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optagelsen under et opkald ved at trykke på Valg > Optag. Når et opkald
optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag biplyd ca. hvert femte se

3. Du kan afbryde optagelsen ved at bruge hjulet til at fremhæve pausekna
og vælge den med den midterste valgtast. Du kan fortsætte optagelsen v
vælge optagerknappen  igen.

4. Du kan afslutte optagelsen ved at bruge hjulet til at fremhæve den virtu
stopknap  og vælge den med den midterste valgtast. Optagelsen gemme
mappen Optagelser i menuen Galleri.

5. Du kan lytte til den seneste optagelse ved at trykke på Valg > Afspil sene

6. Du kan sende den seneste optagelse ved at trykke på Valg > Send senest

Liste over optagelser
Vælg Menu > Multimedia > Optager > Valg > Optagelser. Listen over mapp
Galleri vises. Åbn Optagelser for at se listen over optagelser. Tryk på Valg fo
vælge nogle af funktionerne til filer i Galleri. Se Galleri på side 71.
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12. Planlægning
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■ Alarm
Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på et bestemt tidspunkt. Væ
Menu > Planlægning > Alarm. 

Du kan indstille alarmen ved at vælge Alarmtid og angive alarmtidspunktet
kan ændre alarmtidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælg
Vælg Gentaget alarm for at indstille telefonen til at afgive en alarm på best
ugedage.

Vælg Alarmtone og standardalarmtonen. Du kan vælge en personlig alarmto
ved at vælge en alarmtone på listen over ringetoner eller i Galleri.

Sådan stopper du alarmen
Telefonen afgiver et signal, og Alarm!  og det aktuelle tidspunkt blinker på 
displayet. Vælg Stop for at stoppe alarmen. Hvis du lader telefonens alarm l
et minut eller vælger Udsæt, stopper alarmen i ca. 10 minutter, hvorefter de
starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder a
afspille alarmtonen. Hvis du vælger Stop, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden
opkald. Vælg Nej for at slukke enheden eller Ja for at foretage og modtage opkald. Væ
Ja, når brug af trådløse telefoner kan forårsage interferens eller være farlig.
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■ Kalender
Kalenderen bruger delt hukommelse. Se Delt hukommelse på side 17.
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Vælg Menu > Planlægning > Kalender. 

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en note for dagen, vis
dagen med fed skrift. Du kan få vist alle noterne for dagen ved at vælge Vis.
kan få vist en ugeoversigt ved at trykke på Valg > Ugevisning. Du kan få vist
enkelt note ved at vælge Vis.

De øvrige funktioner i kalenderen kan gøre det muligt at oprette, slette, red
flytte og gentage en note, kopiere en note til en anden dag eller send en not
kalenderen i en anden kompatibel telefon som en note, SMS-besked eller M
besked. Under Indstillinger kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato-
tidsformat eller ugens første dag. Med funktionen Autoslet noter kan du ind
telefonen til at slette gamle noter automatisk efter et bestemt tidsrum.

Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge måneds- eller ugevisning
trykke på Valg > Slet alle noter.

Oprettelse af en kalendernote
Vælg Menu > Planlægning > Kalender. Rul til den ønskede dato, og tryk på V
Opret note. Vælg én af følgende notetyper:   Møde,   Ring til,  Fødse

  Notat eller   Påmindelse.
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Notealarm
Telefonen udsender en biplyd, og noten vises. Ved hjælp af en opkaldsnote  i 
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displayet kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på 
opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og læse noten ved at vælge Vis. Hvis 
vælger Udsæt, afgiver telefonen en alarm igen efter 10 minutter. Du kan sto
alarmen uden at læse noten ved at vælge Afslut.

■ Opgaveliste
Det er muligt at gemme en note til en opgave, som du skal udføre, vælge et 
prioritetsniveau for noten og markere den som udført, når du har fuldført de
kan sortere noterne efter prioritet eller dato. Opgavelisten bruger delt 
hukommelse. Se Delt hukommelse på side 17.

Vælg Menu > Planlægning > Opgaveliste.

Du kan oprette en note ved at vælge Ny note eller trykke på Valg > Tilføj. In
noten, og tryk på Valg > Gem. Vælg prioritet, forfaldsdato og -tidspunkt, og
om du ønsker en alarm til noten. Du kan redigere noten ved at åbne den og 
Rediger.

Du kan også rulle til en note og vælge Vis eller trykke på Valg for at få vist d
tilgængelige funktioner.
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■ Noter
Du kan bruge dette program til at skrive og sende noter til kompatible enheder ved 
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hjælp af den infrarøde forbindelse, trådløs Bluetooth-teknologi, SMS eller M
Noteprogrammet anvender delt hukommelse. Se Delt hukommelse på side 1

Vælg Menu > Planlægning > Noter. 

Du kan tilføje en note ved at vælge Ny note eller trykke på Valg > Opret not
Indtast noten, og tryk på Valg > Gem.

Du kan også rulle til en note og vælge Vis eller trykke på Valg for at få vist d
tilgængelige funktioner for noter.

■ Synkronisering
Du kan synkronisere kalenderen, kontaktdata og noter med en anden kompa
enhed, f.eks. en mobiltelefon, en kompatibel pc eller en ekstern internetserv
(netværkstjeneste).

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere 
telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkron
dataene i telefonens kontakter, kalender og noter, så de svarer til dataene p
kompatibel pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdata på SIM
kortet synkroniseres ikke.

Synkronisering fra telefonen
Før du synkroniserer fra telefonen, skal du oprette abonnement på en 
synkroniseringstjeneste og modtage konfigurationsindstillingerne fra udbyd
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Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed og tjenesteindstillinger for 
synkronisering ved at kontakte tjenesteudbyderen. 
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Sådan startes synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver de forbindelsesindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. S
Indstillinger for synkronisering fra telefonen på side 83.

2. Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynkronise
Data, der skal synk. Marker de data, der skal synkroniseres, og vælg Udfø

3. Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynkronise
Synkroniser. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter en 
bekræftelse.

Indstillinger for synkronisering fra telefonen
Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne som en 
konfigurationsbesked. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed o
tjenesteindstillinger for synkronisering ved at kontakte tjenesteudbyderen. D
få oplysninger om at modtage indstillingerne som en konfigurationsbesked 
Konfigurationsindstillingstjeneste på side 19. Du kan få oplysninger om at 
indtaste indstillingerne manuelt under Konfigurationsindstillinger på side 6

Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynkronisering
Synkr.indstillinger. Vælg Konfiguration, rul til den tjenesteudbyder, hvis 
indstillinger du vil aktivere, og vælg tjenesteudbyderen. Vælg Konto for at s
konti, der leveres af tjenesteudbyderen. Hvis der vises mere end én konto, sk
vælge den, du vil anvende.
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Synkronisering fra en kompatibel pc
Hvis du vil synkronisere kontakter, kalenderen og noter fra en kompatibel pc, skal 
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du bruge en Bluetooth-forbindelse. Telefonens Nokia PC Suite-software ska
være installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af Noki
Suite. Kontroller, at telefonen er i standbytilstand, og at der er angivet klokk
og dato.

Synkronisering fra en server
For at kunne bruge en ekstern internetserver skal du have oprettet abonnem
en synkroniseringstjeneste. Du kan få yderligere oplysninger om tjenesten o
nødvendige indstillinger hos tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis 
indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se 
Konfigurationsindstillingstjeneste på side 19 og Konfigurationsindstillinger
side 67.

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere 
telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen.

Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynkro.. Afhæn
af indstillingerne skal du vælge Starter synkr. eller Start kopiering.

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkroni
kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Synkronisering fra enhed til enhed
For at kunne kopiere eller synkronisere data fra telefonen skal navnet på en
og indstillingerne findes på listen over partnere under overførselskontakter.
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Hvis du modtager data fra en anden enhed (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), 
føjes partneren automatisk til listen ved hjælp af de kontaktdata, der modtages fra 
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den anden enhed. Serversynkro. og Pc-synkronisering er de oprindelige elem
på listen.

Du kan føje en ny partner til listen (f.eks. en ny enhed) ved at vælge Menu >
Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Valg > Tilføj overf.kontakt > 
Telefonsynkro. eller Telefonkopiering og angive indstillingerne afhængigt af
overførselstypen.

Du kan redigere kopierings- og synkroniseringsindstillingerne ved at vælge 
kontakt på partnerlisten og trykke på Valg > Rediger.

Du kan slette en partner ved at vælge en kontakt på partnerlisten og trykke 
Valg > Slet og bekræfte Slet overførselskontakt?. Du kan ikke slette Serversy
eller Pc-synkronisering.

Dataoverførsel med en kompatibel enhed
Til synkronisering anvendes trådløs Bluetooth-teknologi. Den anden enhed 
standbytilstand.

Du kan starte dataoverførslen ved at vælge Menu > Indstillinger > Forbinde
Flyt data og en anden overførselspartner på listen end Serversynkro. eller Pc
synkronisering. Alt efter hvilke indstillinger der er valgt, kopieres eller 
synkroniseres de valgte data. Den anden enhed skal også aktiveres til modta
af data.
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Dataoverførsel uden SIM-kort
Telefonen giver mulighed for dataoverførsel, selvom SIM-kortet ikke er sat i 
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telefonen.

Tænd telefonen, uden at der er isat et SIM-kort, og vælg Overfør og en af føl
funktioner:

Overfør kontakter - for at vælge en anden kontakt end Serversynkro. og Pc-
synkronisering på partnerlisten for at overføre data fra telefonen. Telefonen
starter en synkroniserings- eller en kopieringsproces.

Modtag data > Via Bluetooth - for at modtage data fra den anden telefon
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Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens bro

Du kan få oplysninger om tilgængelige tjenester samt om priser og takster h
tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil anvende.

Med telefonens browser kan du få vist tjenester, der anvender WML (Wirele
Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language)
deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Bemærk, a
muligvis ikke kan få vist alle detaljer på internetsiderne. 

Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder 
tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Konfiguration af telefonen til en tjeneste
Der kan være gemt tjenesteindstillinger på telefonen. Du modtager muligvis
yderligere indstillinger som en konfigurationsbesked fra den netværksopera
eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge.

Du kan finde oplysninger om at modtage tjenesteindstillingerne som en 
konfigurationsbesked under Konfigurationsindstillingstjeneste på side 19 o
Konfigurationsindstillinger på side 67.

Kontakt den tjenesteudbyder, som tilbyder den tjeneste, du vil benytte, for a
flere oplysninger, bl.a. om de relevante indstillinger.
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■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste
Sørg for, at internetindstillingerne for den tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. 
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Du kan aktivere indstillingerne ved at vælge Menu > Internet > Indstillinge
Konfigurationsindstillinger > Konfiguration og det konfigurationssæt, du vi
aktivere.

Du kan oprette forbindelse til internettet på en af følgende måder:

• Åbn startsiden (f.eks. tjenesteudbyderens startside): Vælg Menu, og vælg
Internet og Startside.

• Vælg et bogmærke for tjenesten: Vælg Menu > Internet > Bogmærker o
bogmærke. Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de 
tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt 
tjenesteindstillinger og forsøge igen.

• Vælg den seneste URL-adresse: Vælg Menu > Internet > Sidste webadr.

• Angiv adressen på tjenesten:

Vælg Menu > Internet > Gå til adresse. Indtast tjenesteadressen, og tryk
Valg > Acceptér.

■ Brug af browseren
Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du bruge browseren til at 
gennemse siderne. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den v
tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt 
tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.
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Hvis GPRS er valgt som databærer, vises  øverst til venstre i displayet, mens du 
er på internettet. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager 
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et opkald, mens du har en aktiv (E)GPRS-forbindelse, vises  øverst til vens
displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition)
f.eks. et opkald forsøger telefonen at genoprette (E)GPRS-forbindelsen.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet
• Brug hjulet til at gennemse siden.

• Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten eller
på Valg og vælge funktionen til åbning af hyperlinket.

• Du kan indtaste bogstaver, tal eller specialtegn ved at trykke på den mid
valgtast og vælge tegnene et efter et på tegnlinjen.

Funktioner ved brug af browseren
Hvis du trykker på Valg, vil følgende funktioner muligvis være tilgængelige:
Startside, Tilføj bogmærke, Bogmærker, Sideindstillinger, Oversigt, Overførs
Andre valg, Indlæs igen og Afslut. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også
funktioner.

Direkte opkald
Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, mens du er på
internettet. Du kan foretage et taleopkald og gemme et navn og et 
telefonnummer fra en side.
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■ Cachehukommelse
Du kan tømme cachen på en af følgende måder:
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• Mens du bruger browseren, skal du trykke på Valg > Andre valg > Ryd ca

• I standbytilstand kan du vælge Menu > Internet, > Ryd cache.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. H
har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangsk
skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har få
adgang til, gemmes i cachen.

■ Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste
Du kan lukke browseren og afbryde forbindelsen ved at trykke på Valg > Afs
kan også trykke to gange på afslutningstasten eller trykke på og holde 
afslutningstasten nede.

■ Indstillinger for udseende
Mens du bruger browseren, kan du trykke på Valg > Andre valg > Indstil. for
udseende. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge 
Menu >Internet >Indstillinger > Indstillinger for udseende. Du kan vælge m
følgende funktioner:

Tekstombrydning. - Hvis du vælger Til, fortsætter teksten på næste linje. Hv
vælger Fra, forkortes teksten.

Vis billeder. - Hvis du vælger Nej, vil eventuelle billeder, der optræder på sid
ikke blive vist.
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Signaler -Vælg Signal: ikke-sik. forb. > Ja for at indstille telefonen til at afgive et 
signal, når en sikker forbindelse ændres til en ikke-sikker forbindelse, mens du 
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bruger browseren. Vælg Signal: ikke-sik. elem. > Ja for at indstille telefonen
afgive et signal, når en sikker side indeholder et ikke-sikkert element. Disse 
signaler garanterer ikke, at forbindelsen er sikker. Du kan finde yderligere 
oplysninger under Browsersikkerhed på side 94.

Tegnsæt - for at vælge det tegnsæt, telefonen bruger til visning af browsers
der ikke indeholder disse oplysninger, eller for at vælge, om der altid skal br
UTF-8-kodning ved afsendelse af en webadresse til en kompatibel telefon.

■ Cookies
En cookie er data, som et websted gemmer i cachehukommelsen i telefonen
browser. Dataene kan bestå af dine brugeroplysninger eller internetpræfere
Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen. Se Cachehukommels
side 90.

Mens du bruger browseren, kan du trykke på Valg > Andre valg > Sikkerhed
Indst. for cookies. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge Menu >
Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Cookies > Tillad eller Afv

■ Bogmærker
Mens du bruger browseren, kan du trykke på Valg > Bogmærker. Hvis telefo
i standbytilstand, kan du vælge Menu > Internet > Bogmærker. Rul til det 
bogmærke, du vil bruge, og vælg det for at oprette forbindelse til den side, d
knyttet til bogmærket. Du kan også trykke på Valg for at få vist titlen og adr
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på det valgte bogmærke, redigere eller slette det valgte bogmærke, sende det 
direkte til en anden telefon som bogmærke eller som SMS-besked eller oprette et 
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nyt bogmærke.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. N
garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem,
tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilke
helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke
Når du modtager et bogmærke (sendt som et bogmærke), vises 1 bogmærke
modtaget. Vælg Vis for at få vist bogmærket. Du kan gemme bogmærket ve
vælge Gem. Du kan få vist detaljerne ved at trykke på Valg > Vis. Du kan afv
bogmærket ved at vælge Slet. 

■ Hentning af filer
Du kan hente flere toner, mere grafik, flere videoer eller flere temaer til tele
(netværkstjeneste) ved at vælge Menu > Internet > Overførsler.

Vælg Toneoverførsler, Grafikoverførsler, Videooverførsler eller Temaoverførs
Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, 
tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængeligheden af 
forskellige tjenester og om priser og takster. 
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■ Tjenesteindbakke
Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (push-beskeder) fra tjenesteudbyderen 
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(netværkstjeneste). Tjenestebeskeder kan f.eks. indeholde meddelelser om 
nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en SMS-besked eller en adresse på 
tjeneste.

Du kan få adgang til Tjenesteindbakke, når du har modtaget en tjenestebesk
ved at vælge Vis. Hvis du vælger Afslut, flyttes beskeden til Tjenesteindbakk
kan få adgang til Tjenesteindbakke på et senere tidspunkt ved at vælge Men
Internet > Tjenesteindbakke.

Du kan få adgang til Tjenesteindbakke, mens du bruger browseren, ved at væ
Valg > Andre valg > Tjenesteindbakke. Rul til den ønskede besked, vælg Hen
at aktivere browseren og hente det markerede indhold, tryk på Valg > Detal
at se detaljerede oplysninger i tjenestemeddelelsen, eller vælg Slet for at sle
den.

Tjenesteindbakkeindstillinger
Vælg Menu > Internet > Indstillinger > Tjenesteindbakkeindstillinger, og væ
mellem følgende funktioner:

Tjenestebeskeder > Til (eller Fra) - for at indstille telefonen til at modtage (e
ikke at modtage) tjenestebeskeder.

Beskedfilter > Til - for at indstille telefonen til kun at modtage tjenestebesk
fra indholdsudbydere, der er godkendt af tjenesteudbyderen. Vælg Godkend
udbydere for at få vist listen over godkendte indholdsudbydere.
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Automatisk forb.. - Hvis du har indstillet telefonen til at modtage tjenestebeskeder 
og vælger Til, aktiverer telefonen automatisk browseren fra standbytilstand, når 
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telefonen har modtaget en tjenestebesked.

■ Browsersikkerhed
Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. banktjenester og 
onlinehandel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og 
muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-korte
Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul
Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nø
Sikkerhedsmodulet er beregnet til at forbedre sikkerhedstjenester til progra
der kræver en browserforbindelse, og modulet giver dig mulighed for at anv
en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af 
tjenesteudbyderen.

Vælg Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Indstilling
sikkerhedsmodul, og vælg mellem følgende funktioner:

Detaljer for sikkerhedsmodul - for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status
producent og serienummer

PIN-kodeanmodning - for at indstille telefonen til at anmode om modul-PIN
koden, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodulet
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Skift PIN-kode til modul - for at ændre modul-PIN-koden, hvis det tillades af 
sikkerhedsmodulet
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Skift PIN-kodesignatur - for at ændre PIN-kodesignaturen

Se også Adgangskoder på side 18.

Certifikater
Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater o
brugercertifikater.

• Telefonen bruger et servercertifikat til oprettelse af en forbindelse med ø
sikkerhed for indholdsserveren. Telefonen modtager servercertifikatet fra
tjenesteudbyderen, inden forbindelsen oprettes, og dets gyldighed kontr
ved hjælp af de nøglecentercertifikater, der er gemt på telefonen. 
Servercertifikater gemmes ikke.

Sikkerhedsindikatoren  vises under en forbindelse, hvis dataoverførs
mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og
indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er 
Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og 
indholdsserveren.

• Nøglecentercertifikater bruges af nogle tjenester, f.eks. banktjenester, ti
kontrol af andre certifikaters gyldighed. Nøglecentercertifikater kan ent
gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen, eller de kan hentes f
netværket, hvis tjenesten understøtter brugen af nøglecentercertifikater
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• Brugercertifikater udstedes af et nøglecenter til brugerne. Brugercertifikater er 
f.eks. nødvendige til at oprette en digital signatur, og de knytter brugeren til en 
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bestemt personlig nøgle i et sikkerhedsmodul.

Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved 
fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunn
udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nog
beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller på
certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. 

Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller 
Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal
kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er kor

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren a
certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Digital signatur
Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet er udstyre
et sikkerhedsmodul. Signaturen kan spores tilbage til dig ved hjælp af den 
personlige nøgle i sikkerhedsmodulet og det brugercertifikat, der blev brugt
udføre signaturen. Brug af den digitale signatur kan være det samme som a
underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir. 

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side,
titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres
beløbet og en dato), vises.

Kontroller, at headerteksten er Læs, og at ikonet for digital signatur  vi
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Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et 
sikkerhedsproblem, og at du ikke bør indtaste personlige data, f.eks. din 

nér.

 og 
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PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten. Vælg derefter Sig

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærmbillede. Rul derfor gennem
læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Angiv PIN-kodesignaturen (se 
Adgangskoder på side 18).
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14. SIM-tjeneste
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Ud over de funktioner, der er tilgængelige på telefonen, giver SIM-kortet m
adgang til yderligere tjenester, du kan åbne i menuen, som kun vises, hvis de
understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kor

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få oplysninger om bl.a. 
tilgængeligheden af og priser for brug af SIM-tjenester. Det kan være 
netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

Dette afhænger af operatøren. Du kan indstille telefonen til at vise de 
bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du br
SIM-tjenester, ved at vælge Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > B
SIM-handl. > Ja.

Adgang til disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretage
telefonopkald, som du skal betale for.
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15. Indtastning af tal

den, 

g vælg 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Denne funktion giver dig mulighed for at få adgang til talindtastningstilstan
hvor du kan foretage et opkald eller udføre andre handlinger med det 
telefonnummer, du har indtastet.

Vælg Menu > Talindtastning, og indtast det ønskede nummer. Vælg Valg, o
mellem følgende funktioner:

Gem - for at føje nummeret til dine kontakter

Flyt markør - for at skifte til markørtilstand

Føj til kontakt - for at føje nummeret til en kontakt, som allerede er gemt i 
telefonbogen

Send besked - for at oprette en besked og sende den til dette nummer

Ring op - for at ringe op til dette nummer
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16. Pc-forbindelse
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Du kan sende og modtage e-mail-beskeder og få adgang til internettet, når
telefonen er tilsluttet en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-
forbindelse. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelse
datakommunikationsprogrammer. Med Nokia PC Suite kan du synkronisere
kontakter, kalenderen og noter mellem telefonen og den kompatible pc elle
ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan finde yderligere oplysninger om filer, der kan hentes, i supportområd
Nokias websted, www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite
Nokia PC Suite indeholder følgende programmer:

• Add contacts
Opret nye kontakter, og rediger kontaktoplysninger.

• Backup 
Sikkerhedskopier og gendan filer på telefonen hurtigt og nemt.

• Connect to the Internet
Opret forbindelse til internettet på pc'en ved hjælp af telefonens 
netværksforbindelse.

• Create ringing tones
Konverter MIDI-ringetoner til SP-ringetoner (Scalable Polyphonic).
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• Create wallpapers
Konverter billeder til telefonkompatible baggrunde, MMS-beskeder og 
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portrætter af kontakter.

• File manager 
Administrer kontakter, billeder, klip og lydfiler.

• Send text messages
Send SMS-beskeder fra pc'en.

• Store images
Hent automatisk nye billeder og videoklip fra telefonen, hver gang du op
forbindelse.

• Synchronize 
Synkroniser kontakter, kalenderen, opgavenoter og noter.

• View multimedia
Afspil MMS-beskeder og lyd- og videofiler på pc'en.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indho
kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

(E)GPRS, HSCSD og CSD
Med telefonen kan du bruge datatjenesterne (E)GPRS (Enhanced GPRS), GP
(General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) o
(Circuit Switched Data, GSM-data).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængeli
og abonnement på datatjenester.
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Brug af HSCSD-tjenester opbruger telefonens batteri hurtigere end almindelige 
tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens 
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dataoverførslen udføres.

Se Indstillinger for pakkedatamodem på side 64.

■ Datakommunikationsprogrammer
Se dokumentationen til programmet, hvis du vil have oplysninger om bruge
datakommunikationsprogram.

Det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der e
oprettet en computerforbindelse, da dette kan afbryde handlingen.

Hvis du vil opnå en bedre ydeevne under dataopkald, skal du placere telefon
en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen v
holde den i hånden under et dataopkald.
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17. Batterioplysninger
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■ Opladning og afladning
Denne enhed er forsynet med et internt genopladeligt batteri, der ikke må afmontere
Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Indlever en
hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler, når batteriet skal udskiftes.

Hvis det er første gang, et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har v
anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og dere
frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fu
ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levet
et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikator
vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr
• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

• Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikke
ledningen.

• Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og 
fungerer korrekt.

• Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle
teknikere.
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Pleje og vedligeholdelse
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Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det 
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din 
garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan 
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver vå
du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes ig

• Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden. Nokia anbefaler, at du indleverer enhe
hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler, når batteriet skal udskiftes.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De 
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe d
elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at sme
slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til no
temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske 
kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejlednin

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelæg
interne kredsløb og finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enhe
fungerer korrekt.
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• Brug opladere indendørs.

• Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og 
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lysføler).

• Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt 
udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenn
foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan vær
ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

• Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og
kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis 
enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhand
service.
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Yderligere oplysninger om sikkerhed
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Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgænge
for små børn.

■ Driftsomgivelser
Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud m
anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig
kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrø
radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres 
1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bæ
eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være p
i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre dataf
eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsink
indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om a
overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enhede
Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, 
oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr
Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrend
hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producente
hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekster
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radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og 
plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner 
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anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvens

Pacemakere
Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 c
mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i 
pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget
anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

• altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren,

• ikke bære enheden i en brystlomme 

• holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske ris
for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater
Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opst
interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer
Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installere
korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske 
brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektro
fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysning
du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, d
tilføjet.
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Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. 
Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle 
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garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådl
enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantæ
væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og 
ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. A
ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige ov
airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke ins
korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går omb
fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets 
instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulov

■ Områder med brand- og eksplosionsfare
Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisni
Områder med brand- og eksplosionsfare omfatter områder, hvor det normalt tilrådes
slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig bra
eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af 
benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på 
brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor
finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions
brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på 
kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller bu
køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, her
korn, støv og metalstøv.
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■ Nødopkald
Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af 
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radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammere
funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Sto
alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfæld

Sådan foretages et nødopkald:
1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig

signalstyrke.

Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som
indsat korrekt.

2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gø
enheden klar til opkald.

3. Tryk på og hold den midterste valgtast nede, og indtast cifrene i det officielle 
alarmnummer for den aktuelle placering (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt 
alarmnummer) et efter et på tegnlinjen. Alarmnumre varierer fra sted til sted.

4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før d
foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilen Offline eller Fly, skal du æ
profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denn
vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Foretagelse af et nødopkald uden SIM-kort i telefonen
Hvis du vil foretage et nødopkald, og der ikke er indsat et SIM-kort i telefonen, skal du
på og holde opkaldstasten nede i 1,5 sekunder. Du vil blive spurgt, om du vil foretage
nødopkald.
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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. 
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Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)
Denne mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de 
eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinje
overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organi
ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers 
sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes 
(Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRPs-retningslinjern
watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med 
standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt
testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være 
maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødve
for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række fak
f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold t
ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,65 W/kg.

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i norm
position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm 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 mindst 1,5 cm fra kr

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