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Introduksjon
Modellnummer: Nokia N93i-1

Heretter kalt Nokia N93i.

Nokia N93i er en kraftfull og intelligent multimedieenhet. 
Det finnes forskjellige programmer som leveres av Nokia, 
og forskjellige tredjepartsutviklere av programvare som 
hjelper deg med å gjøre mer med Nokia N93i.

Noen av de inkluderte programmene er i enhetsminnet, 
og noen er på DVD-ROM-platen som fulgte med enheten.

Når du skal bruke enkelte programmer, må du godta 
de gjeldende lisensvilkårene.

I dette dokumentet angir ikoner om 
programmet er tilgjengelig i enhetsminnet ( ) 
eller på DVD-ROM-platen ( ).

Du må installere programmene på DVD-ROM-platen 
på en kompatibel PC før du bruker dem.

Du finner annen viktig informasjon om enheten 
i brukerhåndboken.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, 
musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, 
endres, overføres eller videresendes.

Nettverkstjenester
Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse 
tjenester for å kunne bruke enheten. Mange av 
funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. 
Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, 
og noen nettverk krever at du må inngå bestemte 
avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke 
nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg 
informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. 
Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker 
hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for 
eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle 
språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner 
skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike 
tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. 
Det kan også hende at enheten har en spesiell 
konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge 
og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil 
ha mer informasjon.
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Brukerstøtte

Programmer som leveres av tredjepartsutviklere av 
programvare, støttes av disse utviklerne. Hvis du har 
problemer med et program, kan du skaffe brukerstøtte 
fra det aktuelle web-stedet. Se web-koblingene på 
slutten for hvert program i denne håndboken.
5
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Internett

Last ned! 

Last ned! (nettverkstjeneste) er en butikk for 
mobilinnhold tilgjengelig på enheten.

Med Last ned! kan du finne, forhåndsvise, kjøpe, laste 
ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer 
som fungerer sammen med Nokia-enheten. Du kan lett få 
tilgang til spill, ringetoner, bakgrunnsbilder, programmer 
og mye mer. Elementene er kategorisert i kataloger og 
mapper som er levert av de ulike tjenesteleverandørene. 
Hvilket innhold som er tilgjengelig, avhenger av 
tjenesteleverandøren din.

Trykk på , og velg Internett > Last ned!.

Last ned! bruker nettverkstjenestene til å få tilgang til det 
mest oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha mer informasjon 
om andre elementer som er tilgjengelig via Last ned!, 
kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din, eller 
forhandleren eller produsenten av elementet.

Last ned! og du mottar løpende oppdateringer og du får 
det nyeste innholdet tjenesteleverandøren din tilbyr for 

din enhet. Hvis du vil oppdatere innholdet i Last ned! 
manuelt, velger du Valg > Oppdater liste.

Hvis du vil skjule en mappe eller katalog i listen 
(for eksempel bare vise elementer du bruker ofte) velger du 
Valg > Skjul. Du gjør alle skjulte elementer synlige igjen 
ved å velge Valg > Vis alle.

Du kan kjøpe valgt element i hovedvisningen, i en mappe 
eller katalog ved å velge Valg > Kjøp. En undermeny 
åpnes hvor du kan velge versjonen av elementet og 
prisinformasjon. Hvilke alternativer som er tilgjengelig, 
avhenger av tjenesteleverandøren.

Du kan laste ned et element som er kostnadsfritt, 
ved å velge Valg > Hent.

Innstillinger
Programmet oppdaterer enheten med det nyeste innholdet 
som er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren og andre 
tilgjengelige kanaler. Du endrer innstillingene ved å 
velge Valg > Innstillinger og fra følgende:
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Tilgangspunkt – For å velge hvilket tilgangspunkt som skal 
brukes til å koble til tjenesteleverandørens server og om 
enheten skal be om tilgangspunkt hver gang.

Åpne automatisk – Velg Ja hvis du vil at innholdet eller 
programmet skal åpnes automatisk når nedlastingen 
er fullført.

Bekreft forhåndsvisn. – Velg Nei hvis du automatisk 
vil laste ned en forhåndsvisning av innholdet eller 
programmet. Velg Ja hvis du vil ha spørsmål før hver 
gang du laster ned en forhåndsvisning.

Kjøpsbekreftelse – Velg Ja hvis du vil bli spurt om 
bekreftelse før du kjøper innhold eller et program. 
Hvis du velger Nei, begynner kjøpsprosessen like etter 
at du har valgt Kjøp.

Når du har fullført innstillingene, velger du Tilbake. 
7
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Mobilsøk 
Bruk mobilsøk for å få tilgang til søkemotorer, for å finne 
og koble til lokale tjenester, internettsider, bilder og 
mobilinnhold. Du kan bruke programmet til å finne og 
ringe opp lokale restauranter og butikker, og bruke den 
avanserte mapping-teknologien til å finne ut hvor de 
befinner seg.

Bruk Mobilsøk
Trykk , og velg Søk.

Når du åpner mobilsøk, vil en katgoriliste vises. 
Velg en kategori (for eksempel, biler), og skriv inn teksten 
i søkefeltet. Velg Søk. Resultatene av søket vises.

Mer informasjon
For mer informasjon og instruksjon om programmet, 
velger du Valg > Hjelp.

For mer informasjon om programmet, se også 
www.mobilesearch.nokia.com/.
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Verktøy

Innstillingsveiviser 

Trykk , og velg Verktøy > Innst.veiviser.

Innst.veiviser konfigurerer enheten din når det gjelder 
innstillinger for operatør, e-post og trykk-og-snakk basert 
på informasjon fra din tjenesteleverandør.

Tilgjengeligheten av ulike innstillinger i Innst.veiviser 
avhenger av funksjonene for enheten din, SIM-kortet 
og tilgjengeligheten av data i databasen for 
innstillingsveiviseren.

Når du skal bruke disse innstillingene, kan det 
hende at du må kontakte nettverksoperatøren eller 
tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling 
eller andre tjenester.

Når du bruker programmet første gang, blir du ledet 
gjennom konfigureringen av innstillingene. Hvis du vil 
starte veiviseren, velger du Start. Hvis du vil avbryte 
operasjonen, velger du Avslutt.

Hvis du ikke har satt inn noe SIM-kort, blir du bedt om 
å velge land for operatøren og operatør. Hvis landet eller 

operatøren veiviseren foreslår, ikke er riktig, 
velger du fra listen.

Hvis du vil ha tilgang til Innst.veiviser etter at 
innstillingene er konfigurert, velger du OK. 
Hvis konfigureringen av innstillingene blir avbrutt, 
er innstillingene ikke definert. Når du har lukket 
veiviseren, kan du begynne å bruke de konfigurerte 
programmene med deres egne menyer.

E-post
Når du velger å konfigurere e-postinnstillingene dine, 
ber Innst.veiviser deg om å oppgi: e-postadresse, 
postkassenavn, brukernavn og passord.

Hvis e-postleverandøren du oppgav, er ukjent, ber 
veiviseren deg definere postkassetype og servere 
for inngående og utgående post. Ta kontakt med 
tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Du begynner å bruke den nye postkassen etter å ha lagt 
inn de nødvendige opplysningene, ved å velge Ja, eller 
velge Nei for å vende tilbake til hovedvisningen for 
Innst.veiviser.
9
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Operatør
Når du velger å konfigurere operatørinnstillingene, 
ber Innst.veiviser deg om å velge fra de tilgjengelige 
innstillingene, og så velger du OK. 

Trykk for å snakke
Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har installert 
programmet på enheten og abonnerer på tjenesten.

Når du velger å konfigurere innstillingene for 
trykk-og-snakk (TOS) (nettverkstjeneste), ber 
Innst.veiviser deg om å definere: TOS-kallenavn, 
brukernavn og passord.

Videodeling
Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har installert 
programmet på enheten og abonnerer på tjenesten.

For å kunne utføre et videoanrop, må du ha et USIM-kort 
og være innenfor dekningsområdet til et UMTS-nettverk.

Når du velger å konfigurere innstillingene dine for 
videodeling (nettverkstjeneste), ber Innst.veiviser deg 
om å oppgi: videodelingsadresse, brukernavn, passord, 
proxybrukernavn og passord for videodeling og velge OK. 

Når du har opprettet innstillinger for videodeling, spør 
Innst.veiviser om du vil legge videodelingsadressen din 
til en kontakt. Velg Ja eller Nei.

Mer informasjon
Hvis du støter på problemer med Innst.veiviser, 
kan du besøke Nokias webområde på 
www.nokia.com/phonesettings.
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Tilkobling

Trykk og snakk 

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en IP-tjeneste 
for sanntids talekommunikasjon som er implementert over 
et pakkedatanettverk. TOS (Trykk og snakk) muliggjør 
direkte talekommunikasjon ved hjelp av et tastetrykk. 
Bruk TOS når du vil snakke med én eller flere personer. 

Før du bruker TOS må du definere tilgangspunktene 
og innstillingene. Det kan hende at du kan motta 
innstillingene i en spesiell tekstmelding fra 
tjenesteleverandøren som tilbyr PPT-tjenester. 
Du kan også bruke Innst.veiviser til konfigurasjon hvis 
nettverksoperatøren støtter dette. Se “Innstillingsveiviser” 
på side 9.

Trykk , og velg Tilkobling > TOS.

I TOS-kommunikasjon snakker én person mens de 
andre lytter gjennom den innebygde høyttaleren. 
Samtalepartnerne snakker etter tur. Siden bare ett 
gruppemedlem kan snakke om gangen, er det en grense 
for hvor lenge hver taleomgang kan vare. Varigheten er 
vanligvis maks. 30 sekunder om gangen. Hvis du vil ha 

informasjon om varigheten for ditt nettverk, kontakter du 
tjenesteleverandøren.

 Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når 
høyttaleren er på ettersom volumet kan være 
ekstremt høyt.

Telefonsamtaler har alltid førsteprioritet foran 
TOS-aktiviteter.

Definere et TOS-tilgangspunkt
Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et 
Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. 
Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et 
WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren 
hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du ikke har en WAP-tilkobling, kan det hende at du 
må ta kontakt med tjenesteleverandøren for hjelp når du 
skal koble til første gangen, eller du kan gå til 
www.nokia.com/phonesettings.
11
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TOS-innstillinger
Trykk , og velg Tilkobling > TOS > Valg > Innstillinger.

Velg Brukerinnstillinger, og angi følgende informasjon:

Innkomm. TOS-anrop – Velg Varsle hvis du vil varsles om 
innkommende anrop. Velg Godta automatisk hvis du vil at 
TOS-anrop skal besvares automatisk. Velg Ikke tillatt hvis 
du vil at TOS-anrop skal avvises automatisk.

Tone for TOS-anrop – Velg Angis av profil hvis du vil at 
varselinnstillingen for innkommende anrop for TOS skal 
være den samme som varseltonen som er angitt i den 
gjeldende aktive profilen.

Tilbakeringingstone – Velg en tone for 
tilbakeringingsforespørsler.

Programoppstart – Velg om du vil logge deg på 
TOS-tjenesten når du slår på enheten.

Standard kallenavn – Skriv inn ditt standard 
kallenavnet som vises til andre brukere. Det kan hende at 
tjenesteleverandøren har deaktivert redigering av dette 
valget i enheten.

Vis min TOS-adresse – Velg I 1 til 1-samtaler, 
I gruppesamtaler, I alle samtaler eller Aldri. 
Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert 
noen av disse valgene i enheten.

Vis min pålogg.status – Velg Ja hvis du vil at statusen 
din skal vises, eller Nei hvis du vil at den skal skjules.

Velg Tilkoblingsinnstillinger, og angi følgende 
informasjon:

Domene – Skriv inn domenenavnet som du har fått fra 
tjenesteleverandøren.

Navn på tilgangspunkt – Skriv inn navnet på 
tilgangspunktet for TOS. Tilgangspunktnavnet er 
nødvendig for å opprette en tilkobling til 
GSM/GPRS-nettverket. 

Serveradresse – Skriv inn TOS-serverens IP-adresse eller 
domenenavn som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet som du har fått fra 
tjenesteleverandøren.

Passord – Skriv om nødvendig inn et passord for 
å opprette en datatilkobling. Vanligvis får du passordet 
fra tjenesteleverandøren, og det skilles ofte mellom store 
og små bokstaver.

Logg inn til TOS
Trykk , og velg Tilkobling > TOS. TOS logges 
automatisk på tjenesten når programmet startes.

Når påloggingen er vellykket, kobles Trykk og snakk 
automatisk til kanaler som var aktive da programmet sist 
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ble lukket. Hvis forbindelsen brytes, prøver enheten å logge 
på igjen automatisk til du velger å avslutte TOS.

Avslutt TOS
Trykk , og velg Tilkobling > TOS > Valg > Avslutt. 
Avslutte Trykk og snakk etter at programmet er lukket? 
vises. Velg Ja hvis du vil logge av og lukke tjenesten. 
Velg Nei hvis du vil beholde programmet aktivt 
i bakgrunnen. Hvis flere programmer er åpne, og du vil 
bytte fra ett program til et annet, holder du inne .

Foreta et en-til-en-anrop
Velg Valg > TOS-kontakter.

Velg kontakten du vil snakke med, i listen, og velg Valg > 
Snakk 1 til 1. 

Hold inne  hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig 
med å snakke, slipper du .

Også i andre visninger i TOS-programmet trykker du og 
holder  (for eksempel i kontaktvisning). Hvis du vil 
foreta en ny telefonoppringning, avslutter du 
en-til-en-anropet. Velg Koble fra, eller trykk .

 Tips! Husk å holde enheten foran deg under et 
TOS-anrop, slik at du kan se displayet. Snakk mot 
mikrofonen, og pass på at du ikke dekker høyttaleren 
med hendene.

Svare på et en-til-en-anrop
Trykk  for å starte et en-til-en-anrop eller  for 
å avvise anropet.

Foreta et gruppeanrop
Hvis du vil anrope en gruppe, velger du Valg > 
TOS-kontakter. Deretter merker du kontaktene du vil 
anrope, og velger Valg > TOS-gruppeanrop.

 Tips! Du kan foreta et en-til-en-anrop eller 
gruppeanrop fra Kontakter. Velg Valg > TOS-valg > 
Opprett 1 til 1-samtale eller Opprett gruppesamtale.

Abonnere på påloggingsstatusen 
til andre
Hvis du vil abonnere på eller si opp abonnementet på 
TOS-påloggingsstatusen til andre, velger du Valg > 
TOS-kontakter og kontakten. Deretter velger du Valg > 
Vis påloggingsstatus eller Skjul påloggingsstatus.

Sende en tilbakeringingsforespørsel
Bla til ønsket navn i TOS-kontakter, og velg Valg > 
Send tilb.ring.foresp..
13
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Svare på en tilbakeringingsforespørsel
Når noen sender deg en tilbakeringingsforespørsel, vises 
1 ny forespørsel om tilbakeringingi displayet. Velg Vis > 
Innb. tilb.ring., en kontakt, og Valg > Snakk 1 til 1 for 
å starte et en-til-en-anrop. 

Kanaler
Du kan delta i offentlige, forhåndskonfigurerte kanaler. 
Offentlige kanaler er åpne for alle som har URL-adressen 
til kanalen. 

Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle 
medlemmer som deltar i kanalen, høre deg. Opptil fem 
kanaler kan være aktive samtidig. Når flere enn én kanal 
er aktiv, bruker du Bytt til å bytte kanal. 

Velg Valg > TOS-kanaler.

Hvis du vil koble til en offentlig, forhåndskonfigurert kanal 
for første gang, velger du Valg > Ny kanal > Legg til 
eksisterende. Når du skal delta i en forhåndskonfigurert 
kanal, må du fylle ut en URL-adresse for kanalen.

Opprette egne kanaler
Hvis du vil opprette en ny forhåndskonfigurert kanal, 
velger du Valg > Ny kanal > Opprett ny. 

Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge eget 
kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan 
invitere flere medlemmer til den offentlige kanalen. 

Du kan også konfigurere private kanaler. Bare brukere som 
inviteres av verten, har tillatelse til å delta i og bruke 
private kanaler.

For hver kanal definerer du: Kanalnavn, Kanalintegritet, 
Kallenavn i kanal og Miniatyrbilde kanal (valgfritt). 

Når du har opprettet en kanal, blir du bedt om du vil sende 
kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Snakke til en kanal
Hvis du vil snakke til en kanal når du har logget på 
TOS-tjenesten, trykker du . Du hører en tone som 
angir at du har fått adgang.

Fortsett å trykk og hold nede  mens du snakker. 
Når du er ferdig med å snakke, slipper du . 

Hvis du prøver å svare til en kanal ved å trykke  mens 
et annet medlem snakker, vises Vent. Slipp , vent til 
den andre personen er ferdig med å snakke og trykk  
igjen. Alternativt trykk og hold nede  inntil displayet 
viser Snakk.

Når du snakker i en kanal, er det personen som først 
trykker  når noen slutter å snakke, som snakker 
neste gang.
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Når du avslutter TOS-samtalen, velger du Koble fra 
eller trykker . 

Hvis du vil vise medlemmer som i øyeblikket er aktive 
i en kanal når du har et aktivt anrop til kanalen, 
velger du Valg > Aktive medlemmer.

Åpne invitasjonsvisning og inviter nye medlemmer til en 
kanal når du er koblet til den, ved å velge Valg > Send 
invitasjon. Du kan bare invitere nye medlemmer når du 
er verten i en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig 
kanal. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Svare på en kanalinvitasjon
Hvis du vil lagre en mottatt kanalinvitasjon, velger 
du Valg > Lagre TOS-kanal. Kanalen legges til 
i kanalvisningen for dine TOS-kontakter.

Når du har lagret kanalinvitasjonen, blir du bedt om 
du vil koble til kanalen. Velg Ja for å åpne visningen for 
TOS-økter. Enheten logges på tjenesten hvis du ikke 
allerede er pålogget.

Hvis du avviser eller fjerner invitasjonen, lagres 
invitasjonen i innboksen for meldinger. Hvis du vil delta 
i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer 
invitasjonen. Velg Ja i dialogboksen for å koble til kanalen.

Åpne TOS-loggen
Trykk , og velg Tilkobling > TOS > Valg > TOS-logg > 
Ubesv. anrop, Mottatte anrop eller Oppr. anrop.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra TOS-logg, 
trykker du .

Posisjonering
Trykk , og velg Tilkobling > Navigering 
eller Landemerk..

Noen av funksjonene i Landemerk. og Navigering krever 
kanskje at du bruker en kompatibel GPS-mottaker.

Hvis du vil begynne å bruke en kompatibel GPS-mottaker 
med Bluetooth-tilkobling til posisjonering, velger du 
Tilkobling > Bluetooth. Bruk Bluetooth-tilkobling til 
å koble til GPS-mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon 
om bruk av Bluetooth-tilkobling, se brukerhåndboken 
for enheten.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av 
myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for 
nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten 
av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av 
GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, 
og kan endres i henhold til det amerikanske 
forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til 
15
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sivile formål og Federal Radionavigation Plan. 
Nøyaktigheten kan også 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.

En GPS-terminal mottar lavfrekvente radiosignaler fra 
satellittene og måler signalenes hastighet. På grunnlag av 
hastigheten kan GPS-mottakeren beregne sin posisjon med 
noen meters nøyaktighet.

GPS-koordinatene er uttrykt i grader og desimalgrader 
med det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. 
GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, 
og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren 
som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Om satellittsignaler
Hvis GPS-mottakeren ikke finner satellittsignalet, 
må du vurdere følgende:
• Hvis du er innendørs, gå ut for å få et bedre signal.
• Hvis du er utendørs, gå til en mer åpen plass.
• Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken også 

bli påvirket.

• Det kan ta fra et par sekunder til flere minutter 
å opprette en GPS-forbindelse.

Posisjonsanmodninger
Du kan få anmodninger fra en nettverkstjeneste om 
å motta din posisjonsinformasjon. Tjenesteleverandører 
kan tilby informasjon om lokale emner, for eksempel 
vær- eller trafikkforhold, basert på enhetens posisjon. 

Når du mottar en posisjonsanmodning, får du en melding 
som viser tjenesten som sender anmodningen. Velg Godta 
hvis du vil tillate at posisjonsinformasjonen sendes, 
eller Avvis hvis du vil avvise anmodningen.

Landemerker 

Trykk , og velg Tilkobling > Landemerk.. 
Med Landemerk. kan du lagre posisjonsinformasjon for 
bestemte steder i enheten. Du kan sortere lagrede steder 
i ulike kategorier, for eksempel arbeid, og legge til annen 
informasjon, for eksempel adresser, i dem. Du kan bruke 
lagrede landemerker i kompatible programmer, 
for eksempel Navigering.

GPS-koordinatene er uttrykt i grader og desimalgrader 
med det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.
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Hvis du vil opprette et nytt landemerke, velger du Valg > 
Nytt landemerke. Hvis enheten er koblet til en kompatibel 
GPS-mottaker, kan du foreta en posisjonsanmodning om 
koordinatene for nåværende posisjon. Velg Gjeldende 
posisjon for å hente posisjonsinformasjonen. Hvis du vil 
angi posisjonsinformasjonen manuelt, velger du 
Angi manuelt.

Hvis du vil redigere eller legge til informasjon i et lagret 
landemerke (for eksempel en gateadresse), blar du til et 
landemerke og trykker . Bla til ønsket felt og legg inn 
informasjonen.

Du kan sortere landemerker i de forhåndsinnstilte 
kategoriene, og opprette nye kategorier. Hvis du vil 
redigere og opprette nye landemerkekategorier, trykker 
du  i Landemerk. og velger Valg > Rediger kategorier.

Hvis du vil legge til et landemerke i en kategori, 
blar du til landemerket i Landemerk. og velger Valg > 
Legg til i kategori. Bla til hver kategori der du vil legge 
til landemerket, og velg den.

Hvis du vil sende ett eller flere landemerker til en 
kompatibel enhet, velger du Valg > Send. Mottatte 
landemerker plasseres i mappen Innboks i Meldinger.

Navigering 

Trykk , og velg Tilkobling > Navigering. Navigering 
er utviklet for å gi veiledende informasjon om ruten til et 
valgt bestemmelsessted, posisjonsinformasjon om stedet 
der du befinner deg, og reiseinformasjon, for eksempel 
omtrentlig avstand til bestemmelsesstedet og omtrentlig 
reisetid.

GPS-koordinatene er uttrykt i grader og desimalgrader 
med det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Hvis du vil bruke Navigering, må enheten være koblet til 
en kompatibel GPS-mottaker. GPS-mottakeren må motta 
posisjonsinformasjon fra minst tre satellitter for å kunne 
beregne koordinatene for et sted.

Ruteveiledning
Hvis du vil bruke ruteveiledning, velger du Navigering. 
Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes 
innendørs, vil kanskje ikke den kompatible 
GPS-mottakeren motta nødvendig informasjon 
fra satellittene.

Ruteveiledningen bruker et roterende kompass 
på enhetsdisplayet. En rød kule viser retningen til 
bestemmelsesstedet, og den omtrentlige avstanden 
dit vises innenfor kompassringen.
17
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Ruteveiledningen er utviklet for å vise den mest direkte 
ruten og den korteste avstanden til bestemmelsesstedet, 
målt i en rett linje. Eventuelle hindringer på ruten, 
for eksempel bygninger eller naturlige hindre, ignoreres. 
Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller ved beregning 
av avstander. Ruteveiledningen er bare aktiv når du er 
i bevegelse.

Angi turens bestemmelsessted ved å velge Valg > Angi 
destinasjon og et landemerke som bestemmelsessted, 
eller angi bredde- og lengdegradskoordinater. Velg Stopp 
navigering for å fjerne bestemmelsesstedet som er angitt 
for turen.

Hente posisjonsinformasjon
Hvis du vil vise posisjonsinformasjon for stedet der du 
befinner deg, kobler du enheten til en kompatibel 
GPS-mottaker og velger Posisjon. Et estimat av 
nøyaktigheten til stedsangivelsen vises på displayet.

Hvis du vil lagre nåværende posisjon som et landemerke, 
velger du Valg > Lagre posisjon. Landemerker er lagrede 
steder med mer informasjon, og de kan brukes i andre 
kompatible programmer og overføres mellom kompatible 
enheter.

Trippteller
Velg Trippavstand > Valg > Start for å aktivere beregning 
av reiseavstand, og Stopp for å deaktivere den. 

De beregnede verdiene blir stående på displayet. Bruk 
denne funksjonen utendørs for å få et bedre GPS-signal.

Velg Nullstill for å nullstille reiseavstand, tid, 
gjennomsnitts- og maksimumshastighet og starte en 
ny beregning. Velg Start på nytt for også å nullstille 
telleverket og totaltiden.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil 
kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av 
tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.
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Galleri

Online-utskrift
Med programmet Online-utskrift kan du bestille 
bildeutskrifter på nettet og få dem sendt hjem til deg, 
eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også 
bestille ulike produkter med det valgte bildet, for eksempel 
kopper og musematter. De tilgjengelige produktene 
avhenger av tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke Online-utskrift, må du ha minst 
én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester installert. 
Filene fås hos leverandører av utskriftstjenester som 
støtter Online-utskrift.

Bestille utskrifter
Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format.

Trykk , og velg Galleri > Bilder og video.
1 Velg ett eller flere bilder i Galleri, og Valg > Skriv ut > 

Bestill utskrifter.
2 Velg en tjenesteleverandør fra listen.
3 Velg Valg og deretter blant følgende:

Åpne – for å starte forbindelsen til 
tjenesteleverandøren.
Fjern – for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen

Innstillinger – for å endre standard tilgangspunkt 
for tilkoblingen
Logg – for å vise detaljene for tidligere bestillinger

4 Hvis tjenesten er en enkeltbutikktjeneste, kobles du til 
tjenesteleverandøren, og bildene du valgte i Galleri, 
vises i visningen for bildeforhåndsvisning. 
Velg Valg og deretter blant følgende:
Forhåndsvisning – for å vise bildet før du bestiller 
en utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene.
Bestill nå – for å sende bestillingen
Endre bestillingsdetaljer – for å justere 
produktdetaljene for og antall eksemplarer av det 
valgte bildet. I visningen for produktbestilling kan du 
velge hvilket produkt og hvilken type du vil bestille. 
De tilgjengelige valgene og produktene varierer 
i henhold til tjenesteleverandøren.
Bla til venstre eller høyre for å vise og endre 
bildedetaljene for de andre bildene.
Endre kundeinfo – for å endre kunde- og 
bestillingsinformasjonen
Legg til bilde – for å legge til flere bilder i bestillingen
Fjern bilde – for å fjerne bilder fra bestillingen

5 Hvis tjenesten er en forhandlergruppetjeneste, 
kobles du til tjenesteleverandøren, og må velge 
19
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en butikk der du vil hente utskriftene. Bildene du valgte 
i Galleri, vises i visningen for bildeforhåndsvisning. 
Avhengig av tjenesteleverandøren, kan du ha mulighet 
til å bla gjennom og søke i butikker med ulike 
søkekriterier.
Du kan kontrollere detaljer, for eksempel åpningstidene 
til den valgte butikken, ved å velge Valg > Info 
(hvis tjenesteleverandøren tilbyr dette).
Bla til ønsket hentebutikk, og trykk på blatasten. 
Du kan forhåndsvise bildene før du bestiller, endre 
bildedetaljer eller kundeinformasjon, eller legge til eller 
fjerne bilder i bestillingen. Velg Valg > Bestill nå for 
å bestille utskriftene.

Internett-deling
Du kan dele bilder og videoklipp i kompatible albumer på 
nettet, weblogger eller andre tjenester for deling på nettet. 
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.

Komme i gang
Du må abonnere på tjenesten hos en tjenesteleverandør 
som støtter deling av bilder på nettet. Du kan vanligvis 
abonnere på tjenesten på web-siden til 

tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren 
hvis du vil ha informasjon om hvordan du abonnerer på 
tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible 
tjenesteleverandører, se www.nseries.com/support.

Når du åpner tjenesten for første gang, blir du bedt om 
å oppgi brukernavnet og passordet. Hvis du vil ha tilgang 
til innstillingene senere, trykker du  og velger Galleri > 
Bilder og video > Valg > Åpne Internett-tjeneste > 
Valg > Innstillinger. Se “Innstillinger for Internett-deling” 
på side 21.

Laste opp filer
Trykk , velg Galleri > Bilder og video, filene du vil laste 
opp, og Valg > Send > Web-opplasting. Du har også 
tilgang til Internett-deling fra hovedkameraet.

Velg tjeneste åpnes. Hvis du vil opprette en ny konto 
for en tjeneste, velger du Valg > Legg til ny konto eller 
tjenesteikonet med Opprett ny i listen over tjenester. 
Hvis du har opprettet en ny konto i frakoblet modus eller 
endret en konto eller tjenesteinnstillinger via en nettleser 
på en kompatibel PC, velger du Valg > Hent tjenester for 
å oppdatere tjenestelisten i enheten. Hvis du vil velge en 
tjeneste, trykker du .

Når du velger tjenesten, vises de valgte bildene og 
videoklippene i redigeringsmodusen. Du kan åpne og 
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vise filene, omorganisere dem, legge til tekst i dem eller 
legge til nye filer.

Hvis du vil koble til tjenesten og laste opp filene til 
Internett, velger du Valg > Last opp eller trykker .

Hvis du vil avbryte opplastingsprosessen og lagre 
oppføringen som et utkast, velger du Tilbake > Lagre som 
utkast. Hvis opplastingen allerede har startet, velger du 
Avbryt > Lagre som utkast.

Åpne Internett-tjenesten
Når du vil se opplastede bilder og videoer med 
Internett-tjenesten, lage utkast og sende oppføringer 
i enheten, velger du Valg > Åpne Internett-tjeneste 
i Bilder og video. Hvis du oppretter en ny konto i frakoblet 
modus eller endrer en konto eller tjenesteinnstillinger via 
en nettleser på en kompatibel PC, velger du Valg > Hent 
tjenester for å oppdatere tjenestelisten i enheten. Velg en 
tjeneste fra listen.

Når du har åpnet en tjeneste, velger du blant følgende:

Åpne i nettleser – for å koble til den valgte tjenesten 
og vise de opplastede albumene og albumutkastene 
i nettleseren. Visningen kan variere i henhold til 
tjenesteleverandøren.

Utkast – for å vise og redigere oppføringsutkast og laste 
dem opp til Internett

Sendt – for å vise de 20 siste oppføringene som har blitt 
sendt med enheten

Nytt innlegg – for å opprette en ny oppføring

De tilgjengelige valgene kan variere i henhold til 
tjenesteleverandøren.

Innstillinger for Internett-deling
Hvis du vil redigere innstillingene for Internett-deling, 
velger du Valg > Åpne Internett-tjeneste > Valg > 
Innstillinger i Bilder og video.

Mine kontoer
I Mine kontoer kan du opprette nye kontoer eller redigere 
eksisterende kontoer. Hvis du vil opprette en ny konto, 
velger du Valg > Legg til ny konto. Hvis du vil redigere 
en eksisterende konto, velger du en konto og deretter 
Valg > Rediger. Velg blant følgende:

Kontonavn – for å gi kontoen et navn

Tjenesteleverandør – for å velge tjenesteleverandøren 
du vil bruke. Du kan ikke endre tjenesteleverandøren for 
en eksisterende konto. Du må lage en ny konto for den 
nye tjenesteleverandøren. Hvis du sletter en konto i Mine 
kontoer, slettes også tjenestene som er knyttet til kontoen, 
fra enheten, inkludert de sendte elementene for tjenesten.
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Brukernavn og Passord – for å skrive inn brukernavnet og 
passordet du opprettet for kontoen da du registrerte deg 
for Internett-tjenesten

Bildestr. for opplasting – for å velge størrelsen som 
bildene skal lastes opp til tjenesten med

Programinnstillinger
Bildestørrelse i display – for å velge størrelsen som bildet 
skal vises med, på displayet til enheten. Denne innstillingen 
påvirker ikke bildestørrelsen for opplasting.

Tekststørrelse i display – for å velge skriftstørrelsen 
som brukes til å vise tekst i oppføringsutkast og sendte 
oppføringer, eller når du legger til eller redigerer en ny 
oppføring

Avansert
Tjenesteleverandører – for å vise eller redigere 
innstillinger for tjenesteleverandør, legge til en 
ny tjenesteleverandør eller vise detaljene for en 
tjenesteleverandør. Hvis du endrer tjenesteleverandøren, 
forsvinner all Mine kontoer-informasjon for den tidligere 
tjenesteleverandøren. Du kan ikke endre innstillingene for 
forhåndsdefinerte tjenesteleverandører.

Standard tilgangspunkt – Hvis du vil endre 
tilgangspunktet som brukes til å koble til 
Internett-tjenesten, velger du ønsket tilgangspunkt.
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For din PC
Home Media Server 

 Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige 
krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse 
LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for 
uautorisert tilgang til dataene dine.

Home Media Server bruker UPnP-arkitektur (Universal Plug 
and Play) til å koble til kompatible enheter via trådløst 
LAN. UPnP-arkitekturen bruker sikkerhetsinnstillingene 
til den trådløse LAN-tilkoblingen. 

Du kan bruke Home Media Server til å katalogisere musikk, 
bilder og videofiler automatisk på en kompatibel PC. 
Du kan lage egendefinerte musikkspillelister, fotoalbum 
og filmsamlinger. Du kan overføre kompatible mediefiler til 
enheten og sikkerhetskopier av filene på enheten til PC-en. 
Du kan bruke enheten som en fjernkontroll og vise 
mediefiler fra enheten eller PC-en på en UPnP-kompatibel, 
nettverkstilkoblet hjemmemediespiller, for eksempel en PC, 
en TV eller et stereoanlegg.

Installere på en PC
Installer programmet Home Media Server på den 
kompatible PC-en fra DVD-ROM-platen som fulgte med 

enheten. Home Media Server krever operativsystemet 
Microsoft Windows 2000 eller Windows XP. Hvis du 
bruker en brannmur til å beskytte PC-en, må du 
kanskje endre innstillingene, slik at PC-en fungerer med 
Nokia-enheten din. Følg installasjonsinstruksene på 
skjermen.

Behandle mediefilene
Hvis du vil holde orden på låtene, de digitale 
bildene og videoklippene dine, finner du filene på den 
kompatible PC-en og legger til filene eller hele mappene 
i Home Media Server. 

Du kan angi mapper der du har kompatible mediefiler 
på PC-en, som overvåkede mapper. Når du legger nye filer 
i overvåkede mapper, legger Home Media Server dem til 
i biblioteket og holder dem oppdatert automatisk. 

Overføre filer fra PC-en til enheten din
1 Bruk Nokia-enheten til å koble til Home Media Server 

på den kompatible PC-en.
Bruk programmet Home Media Server på den 
kompatible PC-en, og velg Nokia-enheten din på 
menyen for enheter.
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2 Velg et mediefilbibliotek du vil overføre.
3 Velg en enkel mediefil.
4 Velg valget for å overføre filen til Nokia-enheten din.

Overføre filer fra enheten din til PC
1 Ved å bruke din Nokia-enhet, kobler du til 

Home Media Server på din kompatible PC. Eller ved 
å bruke Home Media Server-programmet på din 
kompatible PC, velger du Nokia-enheten din i menyen 
for enheter.

2 Velg filen du vil overføre.
3 Velg valget for å overføre filen til Home Media Server 

på den kompatible PC-en.

Vise filer fra PC-en på andre enheter
Du kan bruke Nokia-enheten din som en fjernkontroll til 
å vise kompatible mediefiler fra Home Media Server på 
den kompatible PC-en på andre UPnP-kompatible enheter 
i hjemmenettverket. Du kan for eksempel bruke 
Nokia-enheten din til å spille av kompatible musikkfiler 
som er lagret på PC-en, via et UPnP-kompatibelt 
stereoanlegg ved hjelp av en UPnP-kompatibel 
multimediemottaker.

Kontrollere mediefiler med Nokia-enheten din
1 Bruk Nokia-enheten til å koble til Home Media Server 

på den kompatible PC-en.

2 Velg mediebiblioteket som inneholder filen du vil 
kontrollere.

3 Velg en mediefil.
4 Velg den kompatible enheten som filen skal vises på.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om Home Media Server, 
kan du besøke www.simplecenter.net/nokia eller trykke F1 
i programmet Home Media Server for å åpne Hjelp.

Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog er en kombinasjon av programvare for 
mobiltelefoner og PC som ajourfører en multimediedagbok 
for alle elementene du samler inn med enheten. 
Nokia Lifeblog organiserer automatisk bilder, videoklipp, 
lydklipp, tekstmeldinger, multimediemeldinger og 
weblogg-poster kronologisk, og du kan bla gjennom, 
søke i, dele, publisere og sikkerhetskopiere dem. 
Både Nokia Lifeblog for PC og Nokia Lifeblog for 
mobiltelefon gir deg muligheten til å sende eller blogge 
elementene slik at andre kan se dem.

Nokia Lifeblog mobil ajourfører dine multimedieelementer 
automatisk. Bruk Nokia Lifeblog på enheten din til å bla 
gjennom elementene, sende dem til andre eller publisere 
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dem på Internett. Koble enheten til en kompatibel PC ved 
hjelp av en USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling for 
å overføre og synkronisere elementene på enheten med 
PC-en din.

Nokia Lifeblog for PC gjør det enkelt å bla gjennom 
og søke i elementene som du samlet inn med enheten. 
Med overføring ved hjelp av én knapp med en USB-kabel 
eller Bluetooth-tilkobling, overføres favorittene dine blant 
bilder, videoklipp og tekst- og multimediemeldinger tilbake 
til enheten.

For sikkerhetskopiering av Nokia Lifeblog-databasen 
bruker du kompatible harddisker, CD-er, DVD-er, 
utskiftbare stasjoner eller nettverksstasjoner. I tillegg 
kan du føre opp elementer på din weblogg (blogg).

Du starter Nokia Lifeblog på enheten ved å trykke  
og velge Programmer > Lifeblog.

Installasjon på PC-en 
Før du installerer Nokia Lifeblog på en kompatibel PC, 
må du ha følgende:
• 1 GHz Intel Pentium eller tilsvarende med 128 MB RAM
• 400 MB ledig harddiskplass (hvis Microsoft DirectX og 

Nokia PC Suite må installeres)
• Grafikkoppløsning på 1024 x 768 med 24-biters farge
• 32 MB grafikkort
• Microsoft Windows 2000 eller Windows XP

Slik installerer du Nokia Lifeblog på PC-en:
1 Sett inn DVD-ROM-platen som fulgte med enheten.
2 Installer Nokia PC Suite (inkluderer 

Nokia-datakabeldrivere for USB-tilkobling).
3 Installer Nokia Lifeblog PC. 

Hvis Microsoft DirectX 9.0 ikke allerede er installert 
på PC-en, installeres det med Nokia Lifeblog PC.

Koble til enheten og PC-en
Slik kobler du sammen enheten og en kompatibel 
PC ved hjelp av en kompatibel USB-kabel:
1 Kontroller at du har installert Nokia PC Suite.
2 Koble USB-datakabelen til enheten og PC-en. Når du 

kobler enheten til PC-en for første gang etter at du har 
installert Nokia PC Suite, installeres den spesifikke 
driveren for enheten. Dette kan ta litt tid.

3 Start PC-programmet Nokia Lifeblog.

Slik kobler du enheten og en kompatibel PC ved hjelp av 
trådløs Bluetooth-teknologi:
1 Kontroller at du har installert Nokia PC Suite på din PC.
2 Forsikre deg om at du har koblet sammen enheten din 

med PC-en ved bruk av Bluetooths trådløse teknologi. 
Se brukerveiledningene for Nokia PC Suite og 
enheten din.

3 Aktiver Bluetooth-tilkobling på enheten og 
PC-en. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du 
25
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i brukerhåndboken for enheten og dokumentasjonen 
for PC-en.

Kopiere elementer
Når du har koblet enheten til en kompatibel PC ved hjelp 
av en USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling, kan du 
kopiere elementene mellom enheten og PC-en.

Slik kopierer du nye eller redigerte elementer fra enheten 
til PC-en og de valgte enhetene fra PC-en til enheten:
1 Start Nokia Lifeblog-programmet på PC-en.
2 I Nokia Lifeblog PC-programmet velger du File > 

Copy from phone and to Phone.

De nye elementene fra enheten kopieres til PC-en. 
Elementene i visningen To phone på PC-en kopieres 
til enheten.

Føre opp elementer på Internett
Hvis du vil dele dine beste Nokia Lifeblog-elementer, 
kan du sende dem til en kompatibel weblogg på Internett, 
slik at andre kan se dem.

Du må først opprette en konto hos en weblogg-tjeneste, 
opprette én eller flere weblogger som du bruker som mål 
for overføringene, og legge til weblogg-kontoen 
i Nokia Lifeblog. Den anbefalte weblogg-tjenesten 

for Nokia Lifeblog er TypePad fra Six Apart, 
www.typepad.com.

På enheten legger du til weblogg-kontoen i Nokia Lifeblog 
i weblogg-innstillingene. På din kompatible PC redigerer 
du kontoer i vinduet Edit blog accounts.

Slik fører du opp elementer på Internett fra enheten:
1 I Tidslinjen eller Favoritter velger du elementene 

som du vil føre opp på Internett.
2 Velg Valg > Send til Internett.
3 Hvis du bruker funksjonen for første gang, henter 

Nokia Lifeblog en weblogg-liste fra weblogg-serveren.
4 Dialogboksen for weblogg-poster åpnes. 

Velg webloggen du vil bruke, fra listen Send til:. 
Hvis du har opprettet nye weblogger, kan du oppdatere 
weblogg-listen ved å velge Valg > Oppdater 
blog-liste. 

5 Skriv inn en tittel og tekst for posten. Du kan også 
skrive inn en lengre tekst eller beskrivelse 
i brødtekstfeltet.

6 Når alt er klart, velger du Valg > Send.

Slik fører du opp elementer på Internett fra PC-en:
1 I Tidslinjen eller Favoritter velger du elementene 

(maksimalt 50) som du vil føre opp på Internett.
2 Velg Fil > Send til Internett. Da åpnes Send til 

Internett.
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3 Skriv inn en tittel og tekst for posten. Du kan 
også skrive inn en lengre tekst eller beskrivelse 
i brødtekstfeltet.

4 Velg webloggen du vil bruke, fra listen Send til:.
5 Når alt er klart, klikker du Send.

Importere elementer fra andre kilder
I tillegg til .jpg-bildene fra bildebehandlingsenheten kan 
du også importere .jpg-bilder og .3gp- og mp4-videoklipp, 
.amr-lydfiler og .txt-tekstfiler fra andre kilder 
(for eksempel kompatible CD-er, DVD-er eller mapper 
på harddisken på en kompatibel PC) i Nokia Lifeblog.

Slik importerer du bilder eller videoklipp fra en 
kompatibel PC til Nokia Lifeblog PC:
1 Velg Tidslinjen eller Favoritter > Fil > Import. 

Import åpnes.
2 Bla gjennom listen for å finne bilde-, video-, lyd- 

eller tekstfilen du vil importere, eller naviger til 
andre mapper for å finne filen du vil ha.

3 Velg en mappe, fil eller flere filer. Du kan vise 
innholdet i ruten Forhåndsvisning.

4 Velg Åpne for å importere mappen 
(inkludert undermapper) eller valgte filer.

Bla i tidslinjen og favoritter
Når du starter Nokia Lifeblog på PC-en, kan du flytte rundt 
i Tidslinjen- og Favoritter-visningene på flere måter. 
Den raskeste måten er å bruke glidebryteren. Et annet 
alternativ er å klikke på tidslinjen for å velge en dato 
og bruke funksjonen Gå til dato eller bruke piltastene.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om weblogg-tjenester 
og kompatibiliteten med Nokia Lifeblog, går du inn på 
www.nokia.com/lifeblog eller trykker F1 i Nokia Lifeblog 
PC-programmet for å åpne Hjelp i Nokia Lifeblog.

Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite er et sett av PC-programmer som 
er utviklet for bruk med Nokia-enheten din.

Når du skal installere og bruke Nokia PC Suite, 
må du ha en PC som kjører Microsoft Windows 2000 
eller XP, og som er kompatibel med en USB-kabel, 
Bluetooth-tilkobling eller infrarød tilkobling. Før du 
bruker Nokia PC Suite må du installere det på din PC. 
Se DVD-ROM-platen som fulgte med enheten hvis 
du vil ha mer informasjon.
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En fullstendig brukerhåndbok for Nokia PC Suite er 
tilgjengelig i elektronisk format på DVD-ROM-platen. 
Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned den nyeste 
versjonen av Nokia PC Suite, kan du besøke 
www.nokia.com/pcsuite.

Noen nyttige programmer i Nokia PC Suite er:

Get Connected – for å koble enheten til en kompatibel 
PC for første gang

Synchronize – for å synkronisere kontakt-, kalender-, 
gjøremål- og notatelementer og e-postmeldinger mellom 
enheten og en kompatibel PIM-PC (Personal Information 
Manager)

Backup – for å sikkerhetskopiere data fra enheten eller 
gjenopprette lagrede data fra den kompatible PC-en til 
enheten

Send text messages – for å opprette og sende 
tekstmeldinger

Store images – for å lagre bilder og videoklipp 
fra enheten på en kompatibel PC

Filbehandling – for å behandle innholdet i mappene 
på enheten via Windows Utforsker

Transfer music – for å opprette og organisere digitale 
musikkfiler på en kompatibel PC og overføre dem til en 
kompatibel enhet

Connect to the Internet – for å opprette en 
nettverksforbindelse ved å bruke enheten som et modem

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned den nyeste 
versjonen av Nokia PC Suite, kan du besøke 
www.nokia.com/pcsuite.

Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 hjelper deg 
med å søke etter, redigere og dele bildene på en enkel måte 
ved hjelp av en kompatibel PC. Med denne versjonen av 
Starter Edition kan du:
• Bruke koder til å organisere bildene slik at de er enkle 

å finne.
• Bruke en kalendervisning til å vise alle digitale bilder 

på ett sted.
• Reparere vanlige bildefeil med ett enkelt klikk.
• Dele bilder på flere måter: sende dem via e-post, 

skrive dem ut hjemme eller sende dem til kompatible 
mobile enheter.



Fo
r 

di
n 

PC
Installering
Installer Starter Edition-programmet på den kompatible 
PC-en fra DVD-ROM-platen som fulgte med enheten. 
Starter Edition krever operativsystemet Microsoft 
Windows 2000 (Service Pack 4 eller senere) eller XP 
(Service Pack 2 eller senere), Nokia PC Suite 6.5 eller 
senere for tilkobling mellom enheten og PC-en og 
Apple QuickTime 6.5.1. eller senere for å vise og 
redigere videoklipp. 

Du finner Nokia PC Suite på DVD-ROM-platen som 
fulgte med enheten. Hvis Apple QuickTime ikke 
er installert på systemet, kan du installere det 
fra www.apple.com/quicktime/download. 
Følg installasjonsinstruksene på skjermen.

Overføre fra enheten din til PC
Du kan overføre bilder fra enheten til Starter Edition 
på to måter.

Slik overfører du bilder og videoklipp til en kompatibel 
PC automatisk:
1 Koble enheten din til en kompatibel PC med en 

kompatibel USB-datakabel. Adobe Photo Downloader 
åpnes på PC-en, og de nye bilde- og videofilene som 
er tatt etter den siste overføringen, velges automatisk.

2 Når du skal starte overføringen, klikker du Get Photos. 
Alle valgte filer importeres til Starter Edition. 
Album som du har opprettet i Galleri, overføres 
automatisk til Starter Edition og identifiseres 
som koder.

3 Du kan velge å slette filer fra enheten når de er 
overført til Starter Edition.

Når du skal aktivere eller deaktivere den automatiske 
Adobe Photo Downloader, høyreklikker du ikonet på 
oppgavelinjen.

Slik overfører du bilder til en kompatibel PC manuelt:
1 Koble enheten til en kompatibel PC med 

USB-datakabelen eller ved hjelp av 
Bluetooth-tilkobling.

2 Start Starter Edition-programmet.
3 På snarveilinjen klikker du Get photos > From 

Camera, Mobile Phone eller Card Reader. 
Adobe Photo Downloader åpnes.

4 Klikk Get Photos for å starte overføringen. Alle valgte 
filer importeres til Starter Edition. Alle albumer du 
opprettet i Galleri på enheten din, vil bli overført 
automatisk til Starter Edition og identifisert som koder. 

5 Du kan slette filer fra enheten når de er overført til 
Starter Edition.
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Overføre fra PC til enheten din
Slik overfører du redigerte bilder og videoklipp tilbake 
til enheten:
1 Koble enheten til en kompatibel PC med 

USB-datakabelen eller ved hjelp av 
Bluetooth-tilkobling.

2 Start Starter Edition-programmet.
3 Velg bildene og videoklippene som du vil overføre 

til enheten.
4 Klikk Share på snarveilinjen, og velg Send to 

Mobile Phone.
5 Klikk OK.

Organiser bilder etter dato
Starter Edition organiserer automatisk bildene etter dato 
slik at de er enkle å finne. Du kan søke etter bilder etter 
dato på to måter: bildevisning og kalendervisning.

Slik søker du etter bilder ved hjelp av bildevisningen:
1 Velg Photo Well på snarveilinjen.
2 På tidslinjen under snarveilinjen velger du måneden 

for bildene du vil vise. Bilder fra denne måneden vises 
i bildevisningen.

Slik søker du etter bilder ved hjelp av kalendervisningen:
1 Velg Calendar View på snarveilinjen.

2 I kalendervisningen velger du en dag med et bilde 
for å vise alle bildene som er tatt denne dagen.

3 Bla fra måned til måned med pilknappene øverst 
på kalenderen.

Organiser bilder ved bruk av koder
For å finne bilder bruker du nøkkelordkoder basert på 
personene, stedet, hendelsen og andre kjennetegn på 
bildet. Når du koder bildene, trenger du ikke å huske 
filnavnet, datoen eller mappen for hvert bilde.

Klikk på Organize på snarveilinjen for å åpne ruten Tag.

Slik gjør du for å lage din egen kode:
1 Klikk på Ny i ruten Tag, og velg New Tag.
2 I dialogboksen Create Tag bruker du menyen Category 

for å velge hvilken underkategori du vil plassere 
koden i.

3 I tekstboksen Name skriver du inn navnet du vil gi 
til koden.

4 I tekstboksen Notater skriver du inn informasjon du 
vil legge til om koden.

5 Klikk OK.

Koden vises i ruten Tag under kategorien eller 
underkategorien du valgte.

Når du skal knytte en kode til et bilde, drar du koden fra 
ruten Tag til bildet i bildevisningen.
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Når du skal søke etter bildene, dobbeltklikker du på koden 
i ruten Tag. Søket finner alle bilder som har denne 
bestemte koden tilknyttet.

Hvis du vil begrense omfanget av bilder og gå til en 
bestemt måned, klikker du på linjen i tidslinjen. 

Hvis du oppretter et nytt album på enheten, legger til 
bilder i det og overfører bildene til Starter Edition, vises 
albuminformasjonen som en ny kode under Imported tags.

Reparere bildene
Slik reparerer du de vanligste bildefeilene:
1 Velg et bilde i bildevisningen.
2 Velg Fix photo på snarveilinjen. Starter Edition 

lager en kopi av originalbildefilen for redigering.
Hvis du vil reparere bildet automatisk, velger du 
Auto Smart Fix.
Hvis du vil reparere bildet manuelt, velger du 
Fix Photo Window... og fra følgende: 
General – velger automatisk oppretting for farge, 
nivåer, kontrast eller skarphet.
Beskjær – beskjærer et bilde for å forbedre 
komposisjonen eller legge til betoning i et bilde.
Red Eye – retter opp røde øyne forårsaket av en 
kamerablits.

Spille av og redigere videoklipp
Når du skal spille av videoklipp, dobbeltklikker du på 
videofilen, og deretter klikker du på Spill av under 
videovinduet.

Slik redigerer, omorganiserer og sletter du scener 
i mobile filmer:
1 Høyreklikk på en filmfil, og velg Edit Mobile Movie. 

Du ser det første bildet i videoklippet i videovinduet. 
Den blå markøren i tidslinjen under videovinduet 
indikerer bildet du viser.

2 Når du skal spille av, stoppe midlertidig, stoppe, 
gå til begynnelsen eller gå til slutten, bruker du 
kontrollknappene under videovinduet. Hvis du vil 
flytte gjennom videoklippet, kan du også dra den 
blå markøren i tidslinjen.

3 Når du skal velge en del av videoklippet som skal 
redigeres, omorganiseres eller slettes, gjør du ett 
av følgende:
• Dra valghendlene som befinner seg på begynnelsen 

og slutten av tidslinjen.
• Hvis du vil markere starttiden for valget, trykker 

du og holder nede Skift, og deretter klikker du 
i tidslinjen. Hvis du vil markere sluttiden, trykker 
du og holder nede Ctrl, og deretter klikker du 
i tidslinjen.

Når du har valgt en del, kan du dra valglinjen 
i tidslinjen.
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4 Hvis du vil slette den valgte delen av videoklippet, 
klikker du på Slett i verktøylinjen.
Du kan beskjære valget og slette deler utenfor ved 
å klikke på Beskjær på verktøylinjen.
Du kan kopiere valget og lagre det til et annet 
tidspunkt ved å klikke på Kopier på verktøylinjen. 
Dra den blå markøren i tidslinjen til det valgte punktet, 
og klikk på Lim inn.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer hjelp for programfunksjonene, velger du 
Hjelp > Adobe Photoshop Album Help på hovedmenyen.

Hvis du vil ha mer informasjon om 
Starter Edition, kan du gå til 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.

Adobe Premiere Elements 
Instruksjonene nedenfor er skrevet på grunnlag av den 
seneste versjonen av Adobe Premiere Elements som var 
tilgjengelig da de ble skrevet. Det kan imidlertid 
forekomme at detaljer i instruksjonene om plassering 
av ulike valg ikke er helt nøyaktige og kan være endret.

Du kan bruke PC-programvaren Adobe Premiere Elements 
til å sette sammen videoklippene og bildene dine, legge til 
effekter, overganger, tekst og lyd, lagre utdataene som en 

QuickTime-film eller Windows Media-fil eller brenne 
direkte til en kompatibel DVD. 

Hvis du vil installere og bruke Adobe Premiere Elements, 
trenger du en kompatibel PC som kjører Microsoft 
Windows XP. Du må installere Adobe Premiere Elements 
på PC-en før du kan bruke det.

Adobe Premiere Elements krever følgende:
• Intel Pentium 4 eller Intel Celeron 1,3 GHz prosessor 

(eller kompatibel prosessor med SSE2-støtte support) 
eller dual-core-prosessorer og prosessorer med støtte 
for Hyper Threading Technology. Pentium 4 3 GHz er 
nødvendig video med høy oppløsning (HDV).

• Microsoft Windows XP (Home Edition eller 
Media Center Edition) med Service Pack 2 eller høyere

• 512 MB RAM, 1 GB nødvendig for HDV
• 4 GB ledig harddiskplass for installasjon
• DVD-ROM-stasjon (kompatibel DVD-brenner kreves 

for å brenne DVD-plater)
• Grafikkoppløsning på 1024 x 768 og 16-biters 

farge (XGA)
• Lydkort- og skjermkortdrivere som er kompatible 

med Microsoft DirectX 9

Adobe Premiere Elements inkluderer støtte for 
videofilformater som .3gp (bare import), .mpeg, QuickTime, 
Windows Media, JVC Everio (bare import), .asf 
(bare import), .wav, .wma (bare import), 
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Dolby Digital Stereo, .psd (bare import), lydfilformater 
som .aiff, .mp3, og .wav samt bildefilformater som .png 
(bare import) og .jpeg. Hvis du vil se en fullstendig liste 
over filformater som støttes, kan du se Adobe Help Center 
i programmet Adobe Premiere Elements. Hvis du vil ha 
informasjon om hvordan du åpner Adobe Help Center, 
kan du se “Hjelp og opplæring” på side 33.

Installere Adobe Premiere Elements 
på en PC
Slik installerer du Adobe Premiere Elements fra 
DVD-ROM-platen til den kompatible PC-en:
1 Lukk alle åpne programmer på PC-en og enheten.
2 Sett inn DVD-ROM-platen som fulgte med i 

standardsalgspakken, i DVD-stasjonen i PC-en.
3 Velg Adobe Premiere Elements på menyen 

Install Software.
4 Følg instruksjonene på skjermen.

Hjelp og opplæring
Hvis du vil ha detaljert informasjon om Adobe Premiere 
Elements, velger du Help > Premiere Elements Help 
i hovedvisningen for å åpne Adobe Help Center, som også 
inneholder flere nyttige opplæringsleksjoner. Se også 
panelet How to i redigeringsvisningen i Adobe 
Premiere Elements.

Lage en video
Programmet Adobe Premiere Elements har fire 
aktive arbeidsområder: Rediger og DVD. Når du 
åpner programmet, vises arbeidsområdet for redigering 
som standard. Hvis du vil åpne et annet arbeidsområde, 
klikker du ønsket knapp i det øvre høyre hjørnet av 
arbeidsområdet for redigering.

Arbeidsområdet for redigering er hovedarbeidsområdet 
der du kan vise filene på tidslinjene og redigere dem. 
I arbeidsområdet for titler kan du legge til titler, 
rulletekster og tekster, og i DVD-arbeidsområdet kan 
du brenne videoen på en kompatibel DVD-plate.

Starte et nytt prosjekt
I Adobe Premiere Elements kan du lage prosjekter der 
de valgte video- og lydklippene, stillbildene, effektene, 
overgangene og titlene kombineres til en film. Slik starter 
du et nytt prosjekt og legger til mediefiler i det:
1 Start Adobe Premiere Elements.
2 Velg New project i visningen Welcome.
3 Skriv inn et navn for prosjektet i dialogboksen 

New project, og velg OK.

Når du har skrevet inn navnet, kan du legge til mediefiler 
i prosjektet.
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Finne mediefiler til et prosjekt
Du legger til lagrede videoklipp, lydklipp og bilder 
i prosjektet ved å klikke Get Media-knappen på 
snarveilinjen. Du kan bla gjennom og velge filer fra den 
kompatible PC-en eller en kompatibel flyttbar stasjon, 
eller du kan bruke en kompatibel USB-datakabel til 
å bla gjennom og velge filer fra Nokia-enheten din.

De valgte filene er oppført i Media-panelet. Du bruker 
et ønsket klipp ved å trykke og holde inne venstre 
museknapp for å dra klippet fra Media-panelet til 
tidslinjen. Du kan ordne klippene på tidslinjen 
i rekkefølgen du vil de skal vises, og du kan også avkorte 
og klippe klippene. Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du se Adobe Help Center. Hvis du vil ha informasjon 
om hvordan du åpner Adobe Help Center, kan du se 
“Hjelp og opplæring” på side 33.

Redigere videoer og bilder
Du kan legge til effekter, for eksempel virvler eller 
forvrengninger, og overganger, for eksempel uttoninger 
og overtoninger. Du kan også redigere farger og belysning.

Du legger til en effekt eller overgang ved å velge ønsket 
effekt eller overgang i panelet Effects and transitions og 
dra den over på et klipp på tidslinjen.

Hvis du vil legge til en tittel, rulletekster eller tekster i en 
video du har laget, velger du ønsket tittel i visningen for 
titler eller bruker en mal.

Dele videoen
Du kan bruke Adobe Premiere Elements til å brenne 
videoene på en kompatibel DVD-plate og vise dem på 
en kompatibel TV. Du kan også eksportere videoene til et 
annet filformat og dele dem på Internett.

Brenne videoen på en DVD-plate
Velg mellom to DVD-typer i DVD-arbeidsområdet: En DVD 
med autokjør uten menyer, eller en meny-basert DVD som 
du kan velge forskjellige scener, menyer og maler for.

Hvis du vil forhåndsvise DVD-platen, velger du Preview 
DVD i DVD-arbeidsområdet og trykker Play.

Hvis du vil justere DVD-innstillingene før du brenner 
filmen på en kompatibel DVD-plate, velger du Burn DVD 
i Layout-panelet. Se “DVD-innstillinger” på side 34.

Velg Burn for å brenne filmen på en kompatibel DVD-plate.

DVD-innstillinger
Før du brenner videoen på en kompatibel DVD-plate, 
kan du redigere DVD-innstillingene. Velg om du vil brenne 
videoen direkte på en DVD-plate eller lagre den i en mappe 
på harddisken på din kompatible PC. Juster kvaliteten til 
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DVD-en, og velg TV-standarden for din region. 
Standardinnstillingen for DVD-kvalitet er Fit to disc. 
Programmet Adobe Premiere Elements tilpasser klippet 
etter ledig diskplass og komprimerer klippet så lite som 
mulig for å bevare kvaliteten. Komprimeringen kan ta lang 
tid avhengig av hvor langt og sammensatt videoklippet er.

Eksportere videoen til et annet filformat
Hvis du for eksempel vil dele videoen på Internett, kan 
du eksportere videoen til et annet filformat, for eksempel 
QuickTime eller Windows Media for Internett. Trykk 
Export-knappen på snarveilinjen for å eksportere filen 
til et annet filformat.

Hvis du vil se en fullstendig liste over filformater som 
støttes, kan du se Adobe Help Center i programmet 
Adobe Premiere Elements. Hvis du vil ha informasjon om 
hvordan du åpner Adobe Help Center, kan du se “Hjelp og 
opplæring” på side 33.
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