
Komme i gang

Nokia N82
1.utgave NOModell: N82-1
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Taster og deler (forside)
Modellnummer: Nokia N82-1.

Heretter kalt Nokia N82.

1 Av/på-tast 
2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) for kompatible headset, 

hodetelefoner og TV-ut-kabler
3 Lyssensor
4 Sekundærkamera med lavere oppløsning
5 Valgtaster

 Tips: Hvis du vil aktivere eller deaktivere 
tastelåsen, trykker du venstre valgtast og 
deretter .

6 Ringetast 
7 Menytast 
8 Talltaster
9 Blatast
10 Slettetast C
11 Multimedietast 
12 Avslutningstast 
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Taster og deler (bakside og sider)
1 Stereohøyttalere med 3D-lydeffekt
2 Kameraaktiverer med linsedeksel
3 Zoom-/volumtast
4 Xenon-blits
5 Hovedkamera for bilder og videoinnspillinger 

med høy oppløsning (opptil 5 megapiksler)
6 Visningstast 
7 2-trinns utløsertast  for autofokus, 

stillbilder og videoopptak
8 Micro USB-kontakt for å koble til en kompatibel PC
9 Minnekortspor for kompatibelt microSD-kort
10 Laderkontakt
11 Mikrofon
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lderen mot venstre tilbake i sporet 

n slik at låsehakene føres mot 
 på plass.
Sette inn (U)SIM-kortet og batteriet
Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet 
og støttes av UMTS-mobiltelefoner.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

1 Trykk utløserknappen mens baksiden av enheten 
vender mot deg, skyv på dekselet og løft det opp.

2 Hvis du vil ta ut SIM-kortet, skyver du holderen 
til høyre og løfter den opp.

3 Sett inn SIM-kortet i kortholderen. Kontroller at det 
avskårne hjørnet på kortet vender mot det avskårne 
hjørnet på holderen, og at kontaktområdet på kortet 

vender ned. Skyv ho
så den låses fast. 

4 Sett inn batteriet.

5 Sett dekselet på igje
sporene, og skyv det
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.
 

et, slutter ladeindikatoren å rulle. 
ten og deretter fra strømuttaket.
ra strømuttaket når laderen ikke 
er koblet til et strømuttak, bruker 
 ikke er koblet til enheten.

roSD-kort 
 for bruk 
ten. Nokia 
standarder 
an hende at enkelte merker 
enne enheten. Kort som ikke 
kortet og enheten og ødelegge 
tet.

vares utilgjengelig for barn.
Slå på enheten
1 Hold inne av/på-tasten.
2 Hvis enheten ber om en PIN-kode 

eller en låskode, taster du den 
og trykker på venstre valgtast. 
Fabrikkinnstillingen for låskoden 
er 12345.

Enheten har innebygde antenner.

 Merk: Som ved alle radio-
sendere, må antennen ikke 
berøres unødvendig når den er 
i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen 
på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt 
med en antenne som mottar eller sender signaler, kan 
påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til 
at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, 
og redusere batterilevetiden.

1 Mobilantenne
2 Bluetooth-teknologi/

trådløs LAN-antenne
3 GPS-mottaker

Lade batteriet
1 Koble en kompatibel 

lader til et strømuttak
2 Koble strømledningen

til enheten. Hvis 
batteriet er helt 
utladet, kan det 
ta en stund før 
ladeindikatoren 
begynner å rulle.

3 Når batteriet er fullad
Koble laderen fra enhe
 Tips: Koble laderen f

er i bruk. Hvis laderen 
den strøm selv om den

Minnekort
Bruk bare kompatible mic
som er godkjent av Nokia
sammen med denne enhe
bruker godkjente industri
for minnekort, men det k
ikke er kompatible med d
er kompatible, kan skade 
data som er lagret på kor

Alle minnekort må oppbe
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rtet
e ta ut minnekortet midt 
rtet er i bruk. Hvis du fjerner 
bruk, kan du skade både kortet 
som er lagret på kortet kan bli 

ortet, gjør du følgende:
ortet fra sporet, trykker 

velger Fjern minnekort. 
kes.
 minnekortet, lukkes alle åpne 
 likevel? vises, velger du Ja.
t og trykk 
u luken 

t for 
ret.
t. 
t på, 
Sette inn minnekortet
Det kan hende at et minnekort allerede er satt 
inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:
1 Plasser fingeren 

i sporet under 
luken for 
minnekortet og 
løft luken. Trekk 
luken til venstre 
slik at hengslet 
vises, og drei 
luken til siden.

2 Sett et kompatibelt 
minnekort i sporet. 
Kontroller at 
kontaktområdet 
på kortet er vendt 
oppover og mot 
sporet.

3 Skyv kortet inn. 
Du hører et klikk når 
kortet låses på plass.

4 Skyv hengslet tilbake på plass og 
lukk luken. Kontroller at luken er 
lukket helt igjen.

Løse ut minneko
 Viktig: Du må ikk

i en operasjon der ko
kortet mens det er i 
og enheten og data 
ødelagt.

Hvis du vil ta ut minnek
1 Før du tar ut minnek

du av/på-tasten og 
Alle programmer luk

2 Når Hvis du fjerner
programmer. Fjerne

3 Når Fjern minnekor
på OK vises, åpner d
for minnekortet.

4 Trykk på minnekorte
å løse det ut fra spo

5 Trekk ut minnekorte
Hvis enheten er slåt
velger du OK.
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ller videoen i en multimedie-
 andre tilkoblingsmetoder, 
er velger Send  på den 
verkstjeneste).

ler videoen du har tatt opp, 
n aktive verktøylinjen.

er blitsen. Bruk ikke blitsen 
ler mennesker. Dekk ikke 

n-blits som kan brukes under 
 stille inn blitsen på På , 
ller Rødøy.red.  på den 
n-blits er ikke tilgjengelig i:

litsen er fulladet. hvis ikke du har 
 Av. Når blitsen lader, blinker  
vis et par sekunder å lade blitsen.
Kamera
Hvis du vil aktivere hovedkameraet, åpner du linsedekselet 
ved å bruke kameraaktivereren, eller trykk  og velg 
Programmer > Kamera, og åpne linsedekselet. Lukk 
hovedkameraet ved å lukke linsedekselet.

 Tips: Hvis du vil aktivere hovedkameraet når 
linsedekselet er åpent, holder du inne utløsertasten.

Slik tar du et bilde:
1 Hvis kameraet er i videomodus, velger du bildemodus 

fra den aktive verktøylinjen.
2 Du kan låse fokus på et 

objekt ved å trykke utløser-
tasten halvveis ned (bare 
hovedkameraet, ikke 
tilgjengelig i sportsmodus 
eller liggende modus). Den 
grønne indikatoren for låst 
fokus vises på displayet. 
Hvis fokuset ikke er låst, vises den røde fokusindikatoren.

3 Trykk utløsertasten for å ta et bilde.

Bruk zoomtasten på enheten til å zoome inn eller ut.

En scene gjør det lettere for deg å finne de riktige farge- og 
lyssettingsinnstillingene for det aktuelle miljøet. Hvis du vil 
endre scene, velger du Scenemodi og en scene i den aktive 
verktøylinjen.

Hvis du vil sende bildet e
melding, e-post eller med
trykker du ringetasten ell
aktive verktøylinjen (nett

Hvis du vil slette bildet el
velger du Slett  på de

Xenon-blits
Hold avstand når du bruk
på kort avstand på dyr el
blitsen når du tar bilder.

Hovedkameraet har xeno
dårlige lysforhold. Du kan
Av , Automatisk  e
aktive verktøylinjen. Xeno
• Sportsmodus
• Sekvensmodus
• Kameraet på forsiden
• Videomodus

Du kan ikke ta bilder før b
angitt at blitsen skal være
på displayet. Det tar vanlig
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die-
r 
er 

tt 
 
gså 
 
ter 

vises i det aktuelle programmet.

 for å åpne eller 
n. Hvis du vil navigere 
uker du blatasten.
Internett-deling
Du kan dele bilder og videoklipp i kompatible albumer 
på nettet, weblogger eller andre kompatible tjenester 
for deling på nettet (nettverkstjeneste). Du kan laste opp 
innhold, lagre uferdige oppføringer som utkast og fortsette 
senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene 
som støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Før du kan dele bilder og videoer via nettet, må du abonnere 
på tjenesten hos en leverandør av Internett-deling, og 
opprette en ny konto. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du 
vil ha informasjon om hvordan du abonnerer på tjenesten.

Hvis du vil laste opp en fil, trykker du  og velger Galleri > 
Bilder & videoer, filen du vil laste opp, og  på den aktive 
verktøylinjen.

Multimedieme
Med multimediemenyen
kan du vise det multime
innholdet som du bruke
oftest, for eksempel bild
og videoer, musikklipp, 
favorittbokmerker på ne
og steder som er lagret
i Nokia Maps. Du kan o
legge inn favorittspillet
ditt, angi favorittkontak
og ringe eller sende 
tekstmeldinger til dem.

Innholdet du har valgt, 

Trykk multimedietasten
lukke multimediemenye
i multimediemenyen, br
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ende plassering når enheten 
itter.

esis plasseringsmåling, og du 
sdata fra GPS-mottakeren og 
 kilde til posisjonering eller 

eldende plassering på kartet, bla 
 byer og land, søke etter adresser 
artdekningen varierer fra land til 
t-programmet, trykker du  og 

r programmet inn på det stedet 
 økt.

erk er til en viss grad unøyaktige 
ldri bruke kartene du laster ned 
 som eneste kilde.

ramvare for PC som du kan bruke 
e kart over ulike land til enheten 
vil bruke Nokia Map Loader, må 
 en kompatibel PC. Du kan laste 
Posisjonering (GPS)
GPS-systemet (Global Positioning System) er et verdensoms-
pennende radionavigeringssystem som består av 24 satellitter 
og tilhørende bakkestasjoner som overvåker driften av 
satellittene. Enheten har en innebygd GPS-mottaker.

Nøyaktigheten til plasseringsdata kan påvirkes av dårlig 
satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-
signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, 
naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren 
bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler. 
Den første posisjoneringen tar flere minutter.

GPS-mottakeren 
finnes øverst på 
enheten. Når du 
skal bruke motta-
keren, holder du 
enheten oppover 
i hånden i omtrent 
45 graders vinkel, 
med uhindret 
utsikt til 
himmelen.

Enheten din støtter også A-GPS (Assistert GPS) (nettverks-
tjeneste). A-GPS brukes til å innhente hjelpedata over en 
pakkedatatilkobling, som hjelper til med å beregne 

koordinatene til din gjeld
mottar signaler fra satell

GPS bør ikke brukes til pr
bør aldri bruke plassering
radionettverk som eneste
navigering.

Kart
Med Kart kan du se din gj
gjennom kart for å se ulike
og planlegge reiseruter. K
land. Hvis du vil åpne Kar
velger Kart.

Når du åpner Kart, zoome
som ble lagret fra forrige

Nesten alle digitale kartv
og ufullstendige. Du bør a
for bruk i denne enheten,

Last ned kart
Nokia Map Loader er prog
til å laste ned og installer
din fra Internett. Hvis du 
du først installere den på
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e-

er 
er 
d > 
ori. 
 
vn, 
tter 
ller 
e 
et og 
søke 
r adresse, velger du Valg > 
adresse.

esultat på kartet, trykker du 
på kart. Hvis du vil gå tilbake 
 du Tilbake.
0

ned programvaren fra Internett på www.nokia.com/maps. 
Følg instruksjonene på skjermen.

 Tips: Du kan også laste ned kart ved hjelp av en 
trådløs LAN-tilkobling.

Når du blar i kartet på displayet, hvis du for eksempel 
blar til et annet land, lastes et nytt kart ned automatisk, 
forutsatt at du har Internett-forbindelse. Når du laster 
ned kart, kan det innebære at store datamengder 
overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt 
tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser 
for dataoverføringer.

Du kan vise i displayet hvor mye data som er overført fra 
datatelleren (KB). Telleren viser hvor mye nettverkstrafikk 
det er når du blar i kart, oppretter reiseruter eller søker 
etter steder via Internett.

Kartene lagres automatisk i enhetsminnet eller på et 
kompatibelt minnekort hvis det er satt inn i enheten.

Søk
Hvis du vil vise interess
punkter i nærheten av 
gjeldende plassering ell
andre plasseringer, velg
du Valg > Søk etter ste
I nærheten og en kateg
Hvis du vil søke etter et
interessepunkt etter na
velger du Valg > Søk e
sted > Nøkkelordsøk e
begynner å skrive inn d
første bokstavene i navn
velger Søk.. Hvis du vil 
etter en plassering ette
Søk etter sted > Etter 

Hvis du vil vise et søker
blatasten og velger Vis 
til resultatlisten, velger
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eter forbeholdt.

People, Nseries og N82 
rerte varemerker for 
 produkt eller firmanavn 
 varemerker eller 
ektive eiere.

tribusjon eller lagring av deler 
ette dokumentet i enhver form, 
ttatt skriftlig tillatelse fra Nokia, 
Brukerstøtte

Hjelp
Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker enheten. 
Hvis du vil ha tilgang til hjelpen fra et program, velger du 
Valg > Hjelp.

Brukerhåndbok
Du finner annen viktig informasjon om enheten 
i brukerhåndboken.

På Internett
Se www.nseries.com/support eller det lokale 
Nokia-Web-området for de seneste håndbøkene, 
mer informasjon, nedlastinger og tjenester for 
Nokia-produktet.

 Tips: Støttesidene er også tilgjengelige fra webleseren 
på enheten.
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