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1. Innledning

Med enheten Nokia 330 Auto Navigation kan du bruke GPS-navigasjon i 
bil og ved utendørs aktiviteter. Du kan også vise bilder, se videoklipp og 
lytte til musikk.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker enheten. Les 
også gjennom brukerhåndboken for GPS-navigasjonsprogrammet, som 
er tilgjengelig i enheten.

Se www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å 
finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, mer 
informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.

■ Om GPS
GPS (Global Positioning System) er et verdensomspennende 
satellittbasert navigasjonssystem. GPS-mottakeren, som er innebygd i 
navigasjonsenheten, kan beregne posisjonen sin med en nøyaktighet på 
ti meter. Nøyaktigheten avhenger av for eksempel antall satellitter og 
signalene som GPS-modulen mottar. Under optimale forhold kan 
nøyaktigheten være på et par meter.

GPS-antennen er plassert øverst på navigasjonsenheten. Frontruten og 
vinduene på enkelte biler kan inneholde metall som kan blokkere eller 
svekke satellittsignalene.

Hvis du står i ro, kan ikke GPS-en avgjøre hvilken retning du står, siden 
den avgjør retningen på bakgrunn av bevegelsene dine. 

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

■ Tredjepartsprogrammer.
Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og eies av 
av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke 
opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. 
Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til 
programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller 
materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning 
intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM 
DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU 
GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR 
GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET 
TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT 
FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, 
OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL 
TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV 
GJELDENDE LOVGIVNING. 
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2. Komme i gang

■ Knapper og deler
Merk: Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot 
enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier 
i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan 
bli slettet.

Sett forfra og fra høyre

• Indikatorlampe for strømstatus (1)

• Indikatorlampe for GPS-status (2)

• Berøringsskjerm (3)

• Startside-knapp (4)

• Flagg-knapp (5)

• Standby-knapp (6)

• Volum opp-knapp (7)

• Volum ned-knapp (8)

• Kontakt for valgfri ekstern GPS-antenne (9)

21
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Sett bakfra, fra venstre og underside

• GPS-antenne (1)

• Høyttaler (2)

• Av/på-knapp (3)

• Tilbakestillingsknapp (4)

• Minnekortspor (5)

• Stereolyd-utgang (6)

• Mini USB-port (7)

• Låsknapp (8)

• Laderkontakt (9)

■ Ladere
Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med denne navigasjons-
enheten. Enheten er kun beregnet for bruk sammen med DC-3-laderen.

Advarsel: Bruk bare ladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia 
for bruk med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all 
godkjenning og garanti og kan være farlig.
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Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig 
av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du 
holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Lade batteriet
Denne navigasjonsenheten har et internt, fastmontert og oppladbart 
batteri. Ikke prøv å fjerne batteriet fra enheten, siden dette kan medføre 
skade på enheten.

Koble DC-3-laderen til laderkontakten på 
navigasjonsenheten, og koble laderpluggen 
til sigarettenneruttaket i bilen. Strømmen 
må forsynes fra bilbatteriet (9–18 volt). 
Pass på at laderen er skikkelig koblet til 
sigarettenneruttaket og ikke forstyrrer 
bilkjøringen.

I enkelte biler får sigarettenneruttaket 
strøm fra bilbatteriet selv om du tar 
nøkkelen ut av tenningen. I slike tilfeller 
kan bilbatteriet lades ut hvis 
navigasjonsenheten står på, eller hvis 
enheten er slått av, men fremdeles koblet til sigarettenneruttaket i en 
lang periode. Kontakt bilprodusenten for å få mer informasjon.

Når du lader batteriet, vil indikatorlampen blinke gult. Hvis ladingen ikke 
starter, kobler du fra laderen, kobler den til igjen og prøver på nytt. Når 
batteriet er ladet helt opp, slukker indikatorlampen.

Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra navigasjonsenheten og 
deretter fra sigarettenneruttaket.

Når det er lite strøm, blinker indikatorlampen rødt og batteriindikatoren 
øverst i programmenyen viser ikke grønne felt.

Du kan bruke navigasjonsenheten mens den er koblet til 
sigarettenneruttaket.
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■ Installere enheten i en bil
Når navigasjonsenheten skal brukes i en bil, festes monteringsenheten 
HH-14 til frontruten, mobilholderen CR-79 festes til 
monteringsenheten, og navigasjonsenheten plasseres i mobilholderen 
og kobles til sigarettenneruttaket. 

Generell sikkerhetsinformasjon
Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre 
bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du 
kjører. Monteringsenheten, mobilholderen eller navigasjonsenheten må 
bare brukes hvis det er trygt under alle kjøreforhold.

Når monteringsenheten eller mobilholderen installeres, må du sørge for 
at ingen av delene forstyrrer eller hindrer styre- eller bremsesystemet 
eller andre kontroller eller systemer som brukes når bilen er i gang (f.eks. 
kollisjonsputer), eller forstyrrer bilførerens synsfelt.

Forsikre deg også om at kollisjonsputen(e) ikke forstyrres på noen måte.

Kontroller at monteringsenheten eller mobilholderen ikke installeres der 
du kan komme i kontakt med dem ved en ulykke eller kollisjon.

Kontroller jevnlig at sugekoppen under monteringsenheten er godt 
festet til frontruten, spesielt hvis det er store temperatursvingninger.

Ikke la delene for produktet ligge i bilen i direkte sollys eller sterk varme. 
Delene kan bli skadet hvis temperaturen blir lavere enn 0 °C eller 
overstiger 40 °C.

Montere enheten
Finn et egnet sted på frontruten, og rengjør overflaten med et 
rengjøringsmiddel for glass og en ren klut. Hvis temperaturen er lavere 
enn 15 °C, varmer du opp stedet og sugekoppen nederst på 
monteringsenheten for at enheten skal få godt feste på frontruten. Pass 
på at frontruten ikke varmes opp for mye og blir skadet.
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Trykk sugekoppen fast på frontruten, og skyv låsen over sugekoppen 
forsiktig mot sugekoppen for å skape et vakuum mellom sugekoppen og 
frontruten (1). Kontroller at sugekoppen er godt festet. Hvis du vil fjerne 
monteringsenheten fra frontruten, skyver du låsen forsiktig mot toppen 
av monteringsenheten og trekker i fliken på kanten av sugekoppen.

Du fester mobilholderen til monteringsenheten ved å føre låseklemmene 
på monteringsenheten inn i sporene på mobilholderen (2) og skyver 
holderen slik at den låses på plass (3). Av sikkerhetshensyn bør holderen 
installeres loddrett.

Sett navigasjonsenheten i mobilholderen (4), og trykk enheten bakover i 
holderen til den låses på plass. Kontroller at skjermen er godt synlig for 
brukeren. Hvis du vil ta navigasjonsenheten ut av holderen, drar du 
enheten ut av holderen.

Hvis du vil bruke enheten til GPS-navigasjon, løfter du GPS-antennen til 
ca. 90 grader (5). Du må ikke tvinge antennen mer opp.

Koble til sigarettenneruttaket
Du kan bruke navigasjonsenheten mens den er koblet til 
sigarettenneruttaket. Se Lade batteriet på side 9.
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■ Slå på og av

Slå på
Du slår på enheten ved å skyve av/på-knappen mot toppen av enheten 
og trykke på standby-knappen. 

Første gang enheten slås på vises en rekke innstillingsskjermbilder og 
GPS-navigasjonsprogrammet starter. Følg instruksene for å angi 
innstillingene, og les i brukerhåndboken til navigasjonsprogrammet om 
hvordan du bruker det. Du går ut av programmenyen ved å trykke på 
startside-knappen.

Slå av
Du slår av enheten ved å skyve av/på-knappen nedover.

■ Sette inn minnekortet
Navigasjonsenheten leveres med et SD-minnekort (Secure Digital). Bruk 
bare kompatible minnekort som er formatert med FAT-filsystemet, med 
denne enheten.

Bruk bare kompatible SD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med 
denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det 
kan hende at noen merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er 
kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Hvis det ikke allerede er installert et SD-kort 
i minnekortsporet, setter du kortet inn slik 
at etiketten vender opp og det avskårne 
hjørnet vender mot bunnen av enheten. 
Skyv minnekortet forsiktig inn i sporet til 
det låses på plass.

Når du skal ta ut minnekortet, trykker du på 
kortet til det spretter ut av sporet.

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i 
bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet 
og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.
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3. Bruk

■ Berøringsskjerm
Du bruker enheten ved å trykke på skjermen.

Viktig: Unngå å lage riper i berøringsskjermen. Bruk aldri en 
penn eller blyant eller andre spisse gjenstander til å skrive på 
berøringsskjermen.

■ Justere volumet
Hvis du vil justere volumet, trykker du på volum opp- eller volum ned-
knappen for å vise volumsøylene, og bruker en av knappene til å angi 
volumet.

■ Justere bakgrunnsbelysningen på skjermen
Du justerer bakgrunnsbelysningen ved å trykke på volum opp- eller 
volum ned-knappen og trykke kort på sol-ikonet (øverst i høyre hjørne) 
for å aktivere nattmodus, eller på måne-ikonet for å aktivere dagmodus. 
Sol-ikonet viser at dagmodus er aktivert, og måne-ikonet viser at 
nattmodus er aktivert. 

Du kan endre innstillingene for bakgrunnsbelysningen ved å gå til 
programmenyen og trykke på Innstillinger > Baklys.

■ Låse skjermen og knappene
For å unngå utilsiktet bruk av skjerm og knapper skyver du låsknappen 
på bunnen av enheten mot hengelås-ikonet. Et hengelås-ikon vises på 
skjermen. Du aktiverer skjerm og knapper ved å skyve knappen i motsatt 
retning.

■ Standby-modus
Hvis du vil spare batteristrøm, kan du sette enheten i standby-modus 
ved å trykke på standby-knappen. Skjermen slås av. Trykk på standby-
knappen for å bruke enheten.
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■ Åpne og starte programmer
Programmene i enheten kan startes fra programmenyen som vises når 
du slår på enheten. 

Du går ut av programmenyen ved å trykke på startside-knappen.

Du starter et program ved å trykke på tilhørende ikon i skjermbildet for 
programmenyen.

■ GPS-navigasjon
Hvis du vil bruke enheten til GPS-navigasjon, løfter du GPS-antennen til 
ca. 90 grader. Du må ikke tvinge antennen mer opp.

For å starte GPS-navigasjonsprogrammet trykker du på Navigasjon i 
programmenyen eller trykker på flagg-knappen. Se i brukerhåndboken 
hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker programmet. 

Når du har startet programmet, tar det en liten stund før enheten 
posisjonerer seg, avhengig av hvor lenge enheten har vært slått av og 
hvor godt den mottar satellittsignalene. Under optimale forhold tar det 
ca. ett minutt å starte opp.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og 
ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene som følger med GPS-
navigasjonsprogrammet, som eneste kilde.

■ Kopiere filer til minnekortet
Du kan bruke programmene MP3, Foto og Film for å åpne mediefiler 
som er lagret på minnekortet. Hvis du vil kopiere filer til SD-
minnekortet, må du bruke en kompatibel minnekortskriver og et 
operativsystem som har støtte for FAT-filsystemet. Du finner mer 
informasjon i brukerhåndboken for minnekortskriveren og 
operativsystemet.
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■ Lytte til musikk
Du kan spille av lydfiler som er lagret på minnekortet, ved å trykke på 
MP3 i programmenyen.

Programmet støtter filformatene MP3 og WMA. Enheten støtter ikke 
nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Navigasjonsenheten har en stereolyd-utgang (6) for kompatible 
øretelefoner med en 3,5 mm-kontakt. Kontakten er kompatibel med 
øretelefoner på 32 ohm impedans eller høyere.

Hvis du skal lytte til musikk, må du først legge til musikkspor i 
spillelisten fra minnekortet.

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

For å legge til musikkspor i spillelisten trykker du på  i skjermbildet 
for avspilling. En liste over sorteringskategorier (for eksempel Artister) 
vises. I skjermbildet for spillelister kan du gjøre følgende:

• Du oppdaterer spillelisten med nye spor på minnekortet ved å trykke 
på .

• Hvis du vil legge et spor i en mappe som inneholder favoritter, trykker 
du på kategorien og sporet og deretter på  og ønsket mappe. 
Hvis du vil velge flere spor, trykker du på det første sporet og beveger 
fingeren over de andre sporene.

• Du kan bla gjennom spillelisten eller kategorilisten ved å trykke på pil 
opp eller ned.

• Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på .

I skjermbildet for musikkavspilling kan du gjøre følgende:

• Du åpner et spor ved å trykke på . Trykk på en kategori og trykk to 
ganger på sporet, eller trykk på sporet og på .

• For å spille av sporet, stanse avspillingen midlertidig eller gjenoppta 
avspillingen, trykker du på . Trykk på  for å stoppe avspillingen.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt 
volum over lengre tid kan skade hørselen. 
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• Hvis du vil spille av neste eller forrige spor i samme sorteringsgruppe 
(for eksempel album eller musikksjanger), trykker du på  eller .

• Bruk glidebryteren øverst på skjermen for å bla gjennom sporet.

• Hvis du vil justere volumet, trykker du på høyttaler-ikonet eller 
bruker volumknappene.

• Hvis du vil spille gjeldende spor kontinuerlig, trykker du på . Du 
kan spille av sporene i sorteringsgruppen kontinuerlig ved å trykke på 

. Du kan spille av sporene i sorteringsgruppen én gang ved å 
trykke på .

• Hvis du vil spille av sporene i tilfeldig rekkefølge, trykker du på . 
Hvis du vil spille av sporene i vanlig rekkefølge, trykker du på .

• Du kan angi at tidtakeren skal vise spilletiden eller gjenstående 
spilletid for gjeldende spor ved å trykke på klokkeslettet.

• Du stopper avspilleren ved å trykke på .

■ Vise bilder
Du kan vise bilder som er lagret på minnekortet, ved å trykke på Foto i 
programmenyen.

Programmet støtter filformatene BMP og JPEG. Enheten støtter ikke 
nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Du viser et bilde ved å trykke på mappen som bildet er lagret i, og trykke 
to ganger på ønsket bildefil. Eller du kan trykke på bildet og på . 

I skjermbildet for bildemapper kan du gjøre følgende:

• Du kan bla gjennom filene eller mappene ved å trykke på pil opp eller 
ned.

• Du går tilbake til forrige mappe ved å trykke på .

• Du går tilbake til hovedmappen ved å trykke på .

I skjermbildet for bildevisning kan du gjøre følgende:

• Trykk på høyre eller venstre pil for å vise neste eller forrige bilde.

• Trykk på  for å zoome inn på bildet. Trykk på  for å zoome 
ut.

1
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• Du roterer bildet ved å trykke på .

• Du går tilbake til mappeskjermbildet ved å trykke på .

Hvis du vil vise alle bildene i en bestemt mappe hver for seg, trykker du 
på . Du går tilbake til vanlig avspilling ved å trykke på skjermen.

Du avslutter visningen ved å trykke på .

■ Vise videoklipp
Du kan vise videoklipp som er lagret på minnekortet, ved å trykke på 
Film i programmenyen.

Programmet støtter filformatene MPEG-4, WMV, ASF, MPG og AVI. 
Enheten støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Hvis du vil vise videoklipp, må du først overføre videofilene fra 
minnekortet til videospillelisten.

For å administrere videoklippene i spillelisten trykker du på  i 
skjermbildet for videoavspilling. Videospillelisten vises. I skjermbildet for 
videospillelisten kan du gjøre følgende:

• Du åpner en video ved å trykke på pil opp eller ned for å bla gjennom 
videoklippene. Trykk på videoklippet du vil vise og deretter på .

• Hvis du vil legge til et videoklipp, trykker du på , trykker to 
ganger på mappen hvor videoklippet er lagret og deretter trykker du 
på videoklippet. 

• Hvis du vil slette et videoklipp, trykker du på videoklippet og deretter 
på .

• Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på .

I skjermbildet for videoavspilling kan du gjøre følgende:

• For å spille av videoklippet eller gjenoppta avspillingen, trykker du på 
. Trykk på  for å stoppe avspillingen midlertidig. Trykk på  

for å stoppe avspillingen.

• For å spille av neste eller forrige videoklipp trykker du på  eller .

• Hvis du vil vise et videoklipp i fullskjermvisning, velger du . Du 
går tilbake til vanlig modus under avspillingen ved å trykke på 
skjermen.
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• Hvis du vil justere volumet, trykker du på høyttaler-ikonet eller 
bruker volumknappene.

• Hvis du vil spille av ett og ett videoklipp i videospillelisten, trykker du 
på . Du går tilbake til vanlig avspilling ved å trykke på .

Du stopper avspilleren ved å trykke på .

■ Endre innstillingene
Du kan endre de generelle innstillingene i enheten ved å trykke på 
Innstillinger i programmenyen. Hvis du vil lagre innstillingene i 
innstillingsskjermbildet og lukke skjermbildet, trykker du på OK. Hvis du 
vil lukke skjermbildet uten å lagre innstillingene, trykker du på Avbryt.

Du kan endre språket i enheten ved å trykke på Språk og velge ønsket 
språk. Du kan bla gjennom språkene ved å trykke på pil opp eller ned.

Du kan angi tidsinnstillingene ved å trykke på Tid. Du velger tidssone ved 
å trykke på venstre eller høyre pil i feltet Tidssone. Byene som befinner 
seg i tidssonen, vises under innstillingene for sommertid. Du kan sette 
sommertid til av eller på ved å trykke på venstre eller høyre pil i feltet 
Sommertid. Du kan angi dato og klokkeslett ved å trykke på NESTE, 
trykke på ønsket valg og deretter trykke på pil opp eller ned gjentatte 
ganger til ønsket verdi vises.

Du kan justere bakgrunnsbelysningen på skjermen ved å trykke på 
Baklys. Du kan angi forskjellig bakgrunnsbelysning for dagmodus og 
nattmodus. Trykk på venstre eller høyre pil for å angi 
bakgrunnsbelysningen. Hvis du vil angi når nattmodus skal aktiveres, 
trykker du på venstre eller høyre pil i feltet Strømsparing tidtaker. Hvis 
du velger Never (Aldri), vil ikke nattmodus aktiveres automatisk når 
dagmodus er aktivert. Når enheten automatisk aktiverer nattmodus, 
trykker du på skjermen for å bytte til dagmodus. 

Du kan kalibrere skjermen ved å trykke på Kalibrering og JA. Følg 
instruksene.

Hvis du vil vise informasjon om programvaren på enheten, trykker du på 
Om. Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene ved å trykke på 
Gjenopprett fabrikkinnstillinger og OK.
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■ Tilbakestille enheten 
Hvis enheten slutter å fungere selv om den er fullladet, må den 
tilbakestilles. Slå på enheten og hold inne tilbakestillingsknappen til 
enheten automatisk starter på nytt. Tilbakestillingen nullstiller ikke 
enhetsinnstillingene.
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4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis 
av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som 
er godkjent av Nokia og som er utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri 
bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt 
oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises 
på skjermen.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om 
sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til 
batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 
°C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke 
fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen 
er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere 
hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst 
resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



S t e l l  o g  v e d l i k e h o l d

21

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker 
inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten 
blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke forsøk å fjerne batteriet fra enheten.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige 
delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere 
levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte 
plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal 
temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade 
elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge 
innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at 
enheten fungerer skikkelig.

• Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-
godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge 
enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. 
Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste 
autoriserte servicested for å få utført service.
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