
Kom godt i gang

Nokia N82
1. udgave DAModel: N82-1
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Taster og dele (forside)
Modelnummer: Nokia N82-1.

Herefter kaldet Nokia N82.

1 Tænd/sluk-tast
2 Nokia-av-stik (3,5 mm) til kompatible headset, 

hovedtelefoner og tv-udgangskabler
3 Lysføler
4 Sekundært kamera med lavere opløsning
5 Valgtaster

 Tip! Hvis du vil låse tastaturet eller låse det op, 
skal du trykke på den venstre valgtast og derefter 
trykke på .

6 Opkaldstast
7 Menutast 
8 Numerisk tastatur
9 Navigeringstast
10 Sletningstast (C)
11 Multimedietast
12 Afslutningstast 
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Taster og dele (bagside og sider)
1 Stereohøjttalere med 3D-lydeffekt
2 Kameraaktiveringskontakt med linsedæksel
3 Zoom-/lydstyrketast
4 Xenon-blitz
5 Hovedkamera til billed- og videooptagelser i høj 

opløsning (op til 5 megapixel)
6 Gennemsynstast 
7 2-trins-udløsertast (optagelsestast)  til 

autofokus og til at tage stillbilleder og optage 
video med

8 Mikro-USB-stik til at oprette forbindelse 
til en kompatibel pc

9 Slids til hukommelseskort til et kompatibelt 
microSD-kort

10 Stik til oplader
11 Mikrofon
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Indsætning af (U)SIM-kortet og batteriet
Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, 
og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

1 Hold enheden med bagsiden mod dig, hold låsemekanismen 
inde, skub coveret, og løft det op.

2 Du åbner SIM-kortholderen ved at skubbe den til højre 
og løfte den op.

3 Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. Sørg for, at det 
afskårne hjørne på kortet vender mod det afskårne 
hjørne på holderen, og at kontaktområdet på kortet 

vender nedad. Skub holderen til venstre tilbage 
i slidsen, så holderen låses fast. 

4 Indsæt batteriet.

5 Sæt coveret på igen. Dette gøres ved at vende 
låsegrebene mod de tilsvarende åbninger på 
enheden og skubbe coveret på plads.
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Sådan tændes enheden
1 Tryk tænd/sluk-tasten, og hold 

den nede.
2 Hvis du bliver bedt om at indtaste 

en PIN-kode eller låsekode, skal 
du indtaste den og trykke på den 
venstre valgtast. Låsekoden er fra 
fabrikken sat til 12345.

Enheden har indvendige antenner.

 Bemærk! Undgå, som ved alt 
andet radiotransmissionsudstyr, 
at berøre antennen unødigt, når antennen er 
i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens 
antenne under et opkald. Berøring af en antenne, 
der sender eller modtager, påvirker kvaliteten 
af radiokommunikationen, og det kan få enheden 
til at køre med en højere effekt end nødvendigt 
og dermed nedsætte batteriets levetid.

1 Enhedens antenne
2 Antenne til Bluetooth/

trådløst LAN
3 GPS-modtager

Opladning af batteriet
1 Sæt en kompatibel 

oplader i en 
stikkontakt i væggen.

2 Tilslut ledningen til 
enheden. Hvis batteriet 
er helt brugt op, kan 
det vare et stykke tid, 
før opladningsikonet 
begynder at 
bevæge sig.

3 Når batteriet er fuldt opladet, bevæger 
opladningsikonet sig ikke mere. Tag først 
opladerstikket ud af enheden og derefter 
ud af stikkontakten.
 Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når 

opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet 
stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er 
tilsluttet enheden.
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Hukommelseskort
Brug kun kompatible microSD-kort, 
der er godkendt af Nokia til brug 
med denne enhed. Nokia benytter 
godkendte branchestandarder til 
hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke 
fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort 
kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der 
er gemt på kortet.

Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn.

Indsætning af hukommelseskortet
Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort 
i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:
1 Placer fingeren 

i fordybningen 
under dækslet 
til slidsen til 
hukommelses-
kortet, og åbn 
dækslet. 
Træk dækslet til 
venstre for at frigøre hængslet, og drej dækslet 
ud til siden.

2 Indsæt et 
kompatibelt 
hukommelseskort 
i slidsen. Sørg for, 
at kontaktområdet 
på kortet vender 
opad mod slidsen.

3 Skub kortet ind. 
Kortet er på plads, 
når du hører et klik.

4 Skub hængslet tilbage på plads, 
og luk dækslet. Kontrollér, 
at dækslet er lukket korrekt.

Udtagning af hukommelseskortet
 Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under 

en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis 
du fjerner kortet midt under en handling, kan det 
beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og 
de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Gør følgende for at tage hukommelseskortet ud:
1 Inden du tager hukommelseskortet ud, skal du trykke 

på tænd/sluk-tasten og vælge Tag hukom.kort ud. 
Alle programmer lukkes.
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2 Når Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle 
åbne programmer. Tag det ud alligevel? vises, skal 
du vælge Ja.

3 Når Fjern hukommelseskortet, 
og tryk på OK vises, skal 
du åbne dækslet til slidsen 
til hukommelseskortet.

4 Tryk på hukommelseskortet 
for at frigøre det fra slidsen.

5 Træk hukommelseskortet ud. 
Hvis enheden er tændt, 
skal du vælge OK.

Kamera
Du aktiverer hovedkameraet ved at åbne linsedækslet 
ved hjælp af kameraaktiveringskontakten. Du kan også 
trykke på , vælge Programmer > Kamera og åbne 
linsedækslet. Luk linsedækslet, hvis du vil lukke 
hovedkameraet.

 Tip! Du aktiverer hovedkameraet, når linsedækslet 
allerede er åbent, ved at trykke på udløsertasten 
og holde den nede.

Gør følgende for at tage et billede:
1 Hvis kameraet er i videotilstand, skal du vælge 

billedtilstand på den aktive værktøjslinje.
2 Hvis du vil låse fokus 

på en genstand, skal 
du trykke udløsertasten 
halvvejs ned 
(kun hovedkameraet, 
ikke tilgængelig 
i landskabs- og 
sportsscener). Det grønne 
ikon for låsning af fokus vises på skærmen. Hvis 
fokus ikke blev låst, vises det røde ikon for fokus.

3 Tryk på udløsertasten for at tage et billede.

Brug enhedens zoomtast til at zoome ind eller ud.

En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- 
og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. 
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Du skifter scene ved at vælge Scenetilstande på den 
aktive værktøjslinje og derefter vælge en scene.

Hvis du vil sende billedet eller videoklippet i en 
MMS-besked, i en e-mail eller ved hjælp af andre 
forbindelsesmetoder, skal du trykke på opkaldstasten 
eller vælge Send  på den aktive værktøjslinje 
(netværkstjeneste).

Vælg Slet  på den aktive værktøjslinje for at slette det 
billede, du har taget, eller det videoklip, du har optaget.

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

Hovedkameraet har en xenon-blitz til situationer 
med dårlige lysforhold. Du kan slå blitzen Til eller , 
Fra  eller indstille den til Automatisk  eller 
Rødøjeredu.  på den aktive værktøjslinje. 
Xenon-blitzen kan ikke benyttes i:
• Sportsscenen
• Sekvenstilstanden
• Frontkameraet
• Videotilstanden

Du kan først tage billeder, når blitzen er fuldt opladet, 
medmindre du har slået blitzen Fra. Når blitzen oplades, 
blinker  på skærmen. Det tager normalt et par sekunder 
at oplade xenon-blitzen.

Onlinedeling
Du kan dele dine billeder og videoklip i kompatible 
onlinealbummer, weblogs eller via andre kompatible 
tjenester til onlinedeling på internettet (netværkstjeneste). 
Du kan overføre indhold, gemme ufuldstændige poster som 
kladder og fortsætte senere samt få vist albummernes 
indhold. De understøttede indholdstyper kan variere 
afhængigt af tjenesteudbyderen.

Før du kan dele billeder og videoer online, skal 
du abonnere på tjenesten hos en tjenesteudbyder, 
der udbyder onlinedeling, og oprette en ny konto. 
Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere 
oplysninger om abonnement på tjenesten.

Du kan nemt overføre en fil fra enheden ved at 
trykke på , vælge Galleri > Billeder & video, vælge 
den fil, der skal overføres, og vælge  på den aktive 
værktøjslinje.
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Multimediemenu
Med multimediemenuen 
kan du få vist det 
multimedieindhold, du oftest 
anvender, f.eks. billeder og 
videoklip, musik, foretrukne 
internetbogmærker og 
steder, der er gemt 
i programmet Nokia Maps. 
Du kan også få adgang til 
dine yndlingsspil eller angive 
dine foretrukne kontakter 
og ringe eller sende 
SMS-beskeder til dem.

Det valgte indhold vises i det relevante program.

Du kan åbne eller lukke multimediemenuen ved at 
trykke på multimedietasten. Brug navigeringstasten 
til at navigere rundt i multimediemenuen.

Positionering (GPS)
GPS (Global Positioning System) er et 
verdensomspændende radionavigationssystem, 
som omfatter 24 satellitter og deres landstationer, 
der overvåger satellitternes drift. Enheden har en 
indbygget GPS-modtager.

Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket 
af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden 
og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din 
position, bygninger, naturlige forhindringer og 
vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes 
udendørs til modtagelse af GPS-signaler. Det tager 
flere minutter at beregne den første position.

GPS-modtageren 
er placeret 
i toppen af 
enheden. 
Når du bruger 
modtageren, 
skal du holde 
enheden på 
højkant og 
bevæge enheden 
til en vinkel på ca. 45 grader med klart udsyn til himlen.

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS) 
(netværkstjeneste). A-GPS bruges til at hente 
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hjælpedata via en pakkedataforbindelse, hvilket hjælper 
med til at beregne koordinaterne for din aktuelle position, 
når enheden modtager signaler fra satellitter.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du 
bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata 
fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i 
forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Kort
Med programmet Kort kan du se din aktuelle position på 
kortet, bruge kort over forskellige byer og lande, søge efter 
adresser og forskellige steder af interesse samt planlægge 
ruter. Kortdækningen varierer fra land til land. Du åbner 
kortprogrammet ved at trykke på  og vælge Kort.

Når du åbner programmet Kort, zoomes der ind på det 
sted, der blev gemt i din seneste session.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig 
og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af 
den kartografi, du henter til brug på denne enhed.

Hentning af kort
Med pc-programmet Nokia Map Loader kan du hente kort 
over forskellige lande fra internettet og installere dem 
på enheden. Hvis du vil bruge Nokia Map Loader, skal du 
installere programmet på en kompatibel computer. 

Du kan hente pc-programmet fra internettet på adressen 
www.nokia.com/maps. Følg vejledningen på skærmen.

 Tip! Du kan også hente kort ved hjælp af en trådløs 
LAN-forbindelse.

Når du bruger kortet på skærmen og f.eks. flytter markøren 
til et andet land, hentes der automatisk et nyt kort, hvis 
du har en internetforbindelse. Hentning af kort kan 
medføre, at der overføres store mængder data via din 
tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen 
for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel 
koster.

Du kan se mængden af overførte data på datatælleren (KB) 
på skærmen. Tælleren viser mængden af netværkstrafik, 
når du bruger kort, opretter ruter eller søger efter 
steder online.

Kortene gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller 
på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat ét 
i enheden).
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Søgning
Du kan få vist steder af 
interesse i nærheden af din 
aktuelle position eller andre 
positioner på kortet ved at 
vælge Valg > Find sted > 
I nærheden og vælge en 
kategori. Du kan søge 
efter navnet på et sted 
af interesse ved at vælge 
Valg > Find sted > 
Nøgleordssøgning eller 
ved at begynde at skrive de 
første bogstaver i navnet og 
vælge Søg. Du kan søge efter et sted efter adresse 
ved at vælge Valg > Find sted > Efter adresse.

Du kan få vist et søgeresultatet på kortet ved at trykke 
på navigeringstasten og vælge Vis på kort. Vælg Tilbage 
for at vende tilbage til resultatlisten.

Support

Hjælp
Hjælpefunktionen giver dig hjælp og vejledning, når 
du bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen 
fra et program ved at vælge Valg > Hjælp.

Brugervejledning
Du finder andre vigtige oplysninger om enheden 
i brugervejledningen.

Online
Gå ind på www.nseries.com/support eller dit lokale 
Nokia-websted, hvor du kan finde de seneste vejledninger, 
yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende 
dit Nokia-produkt.

 Tip! Du kan også få adgang til supportsiderne 
fra enhedens internetbrowser.
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