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Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les
den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT
Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan
føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST
Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen
når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSER
Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan
påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER
Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk
utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER
Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen
produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE
Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.
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Komme i gang

Sette inn SIM-kortet og batteriet
Denne telefonen er beregnet for bruk med et BL-5CB-batteri.

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

1 Plasser en finger i fordypningen nederst på enheten, og løft og åpne bakdekselet
forsiktig (1).

2 Løft ut batteriet (2).
3 Sett inn SIM-kortet (3). Kontroller at kontaktflaten vender ned, og at det avskårne

hjørnet på SIM-kortet er vendt mot nederste del av enheten.
4 Sett batteriet (4) og bakdekselet (5, 6, 7) tilbake på plass.

Ta ut SIM-kortet

Trykk på utløserfjæren (1), og ta ut SIM-kortet (2).

Lade batteriet
Batteriet ble delvis oppladet på fabrikken. Hvis enheten angir at det er lite strøm i
batteriet, gjør du følgende:

1 Koble laderen til et strømuttak.
2 Koble laderen til enheten.
3 Når enheten angir at den er fullstendig oppladet, kobler du laderen fra enheten, og

så fra strømuttaket.
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Tips: Spar strøm ved å koble fra laderen når batteriet er fulladet.

Du trenger ikke å lade batteriet over et bestemt tidsrom, og du kan bruke enheten mens
den lader. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før
ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.

Slå på og av

Hold inne avslutningstasten.

Bruk bare enheten i vanlig stilling.

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når
enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på
kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden
reduseres.

Telefonen

Taster og deler

1 Ørestykke
2 Display
3 Valgtaster
4 Navi™-tasten (blatasten)
5 Ringetast
6 Av/på-tast
7 Tastatur
8 Mikrofon
9 Lommelykt
10 Headset-kontakt (3,5 mm)
11 Hull til håndleddsstropp
12 Laderkontakt
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Hovedfunksjoner
Velg Meny og blant følgende:

Meldinger Opprett, send og administrer meldinger.
Kontakter Lagre navn og telefonnumre.
Anropslogg Åpne ubesvarte og mottatte anrop og oppringte numre.
Innstillinger Konfigurer ulike funksjoner på enheten.
Klokke Still inn tidspunktet for alarmen.
Radio Behandle radiofunksjoner.
Huskelapper Behandle påminnelser.
Spill Spill eller konfigurer spill på enheten.
Tilbehør Åpne ulike programmer.
SIM-meny Bruk støttede SIM-korttjenester.

Samtaler
Når du skal ringe, taster du inn telefonnummeret og eventuelt retningsnummeret, og
trykker på ringetasten. Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten. Du avslutter
eller avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Velg Høytt. eller Håndfri hvis du vil bruke en høyttaler eller et ørestykke under en
samtale. Bla mot venstre eller høyre for å justere volumet under en samtale.

Når volumet er høyt, må du ikke holde enheten inntil øret.

Skrive tekst
Du kan skrive inn tekst ved hjelp av tradisjonell skriving eller logisk skriving. Logisk
skriving er ikke mulig på alle språk.

Bruke tradisjonell skriving 
Trykk på en tast inntil ønsket bokstav vises.

Aktivere logisk skriving 
Velg Valg > Ordliste og ønsket språk.

Deaktivere logisk skriving
Velg Valg > Ordliste > Ordliste av.

Når du bruker logisk skriving, trykker du én gang på tasten for én bokstav. Hvis ønsket
ord vises, trykker du på 0 og begynner å skrive det neste ordet. Hvis tegnet ? vises etter
ordet, finnes ikke ordet i ordlisten.
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Endre et ord
Trykk på * inntil det ønskede ordet vises.

Legge til et ord
Velg Stave, skriv inn ordet med tradisjonell skriving, og velg OK.

Legge til et mellomrom
Trykk på 0.

Endre skrivemåte
Trykk flere ganger på # mens du ser på indikatoren øverst i displayet.

Legge til et tall
Hold inne ønsket talltast.

Legge til et spesialtegn
Trykk på * når du bruker tradisjonell skriving. Hold inne * når du bruker logisk skriving.

Angre sletting av en melding
Velg Valg > Angre sletting.

Melding
Meldingstjenestene kan brukes bare hvis de støttes av tjenesteleverandøren.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger.
Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at
tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller
noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i
en enkeltmelding.

Skrive og sende en melding
1 Velg Meny > Meldinger > Skriv melding.
2 Skriv meldingen. Lengdeindikatoren viser hvor mange tegn du kan sette inn i

meldingen.
3 Velg Valg > Send, tast inn mottakerens telefonnummer eller velg det fra

kontaktlisten og velg OK.

Slette meldinger
Velg Meny > Meldinger > Slett meldinger > Alle leste eller ønsket mappe.

Kontakter
Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonminnet og på SIM-kortet. Kontaktlisten kan
inneholde opptil 500 navn som lagres i telefonminnet.
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Søke etter en kontakt
Bla nedover i ventemodus, skriv inn de første tegnene eller bokstavene i navnet og bla
til ønsket kontakt.

Lagre kontakter i kontaktlisten
Velg Meny > Kontakter > Legg til kontakt.

Kopiere kontakter mellom telefonminnet og SIM-kortminnet
Velg Meny > Kontakter > Kopier.

Flere telefonlister
Telefonen støtter opptil fem ulike telefonlister for flere brukere. Når flere telefonlister
er aktivert, vises bare kontaktene i den aktive telefonlisten.

En kontakt kan være lagret i flere telefonlister. Kontaktene i Delt kontakt er tilgjengelig
fra alle telefonlistene.

Velg Meny > Kontakter > Innstillinger > Flere telefonbøker og de ønskede valgene.

Aktivere flere telefonlister
Velg Telefonbokstil > Flere telefonbøker.

Aktivere en telefonliste
Velg Gjeldende telefonbok og ønsket telefonliste eller Delt kontakt.

Tilordne en kontakt til én eller flere telefonlister
Velg Administrer kontakter og ønsket kontakt.

Gi nytt navn til en telefonliste
Velg Endre navn på telefonbøker og ønsket telefonliste.

FM-radio
FM-radioen er avhengig av en annen antenne enn antennen til den trådløse enheten.
Du må koble et kompatibelt headset til enheten for at FM-radioen skal fungere ordentlig.
Det kan hende at du må kjøpe et kompatibelt headset separat.

Velg Meny > Radio for å åpne radioen. Bla mot venstre eller høyre for å justere
radiovolumet.

Du må ha minst én lagret kanal for at klokkeradioen skal fungere ordentlig.

Advarsel:
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå.
Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.
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Snarveier for lommelykt i ventemodus
Bla opp to ganger for å slå på. Bla opp én gang for å slå av.

Ikke lys noen i øynene med lommelykten.
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Generell informasjon
Om enheten
Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken,
er godkjent for bruk i nettverkene EGSM 900 og 1800 MHz. Ta
kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer
informasjon om nettverk.

Advarsel:
Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner
enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse
enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og
respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige
rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av
opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet
innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon
som er lagret i enheten.

Når du kobler til en annen enhet, må du lese den tilhørende
brukerhåndboken for å få detaljert informasjon om sikkerhet.
Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan avvike fra enhetsdisplayet.

Nettverkstjenester
Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester
for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke
tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du
må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du
kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer
overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for
informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved
samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser
som gjelder.

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
hende at enheten også har tilpassede elementer, som
menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Brukerstøtte
Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller
hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du
se brukerhåndboken eller støttesidene på www.nokia.com/
support eller ditt lokale Nokia-webområde. Hvis du bruker en
mobilenhet, kan du se www.nokia.mobi/support.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve følgende:

• Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet.
Sett batteriet inn igjen etter et minutts tid, og slå på
enheten.

• Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik
det er beskrevet i brukerhåndboken.

Hvis problemet forblir uløst, kontakter du Nokia for å få
oppgitt mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/
repair. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du
sender den til reparasjon.

Tilbehør

Advarsel:
Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er
godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen.
Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti
og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader
kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre
farer.

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.

Batteri
Batteri- og laderinformasjon
Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er
beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5CB.
Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for
denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med
strømforsyning fra følgende ladere: AC-3. Modellnummeret
til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen.
Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K
eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det
vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er
merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk
bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og
utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke
har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig
å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å
starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det
ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller
før du kan bruke telefonen.

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

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

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare
batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme
temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til
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batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det
hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.
Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt
under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en
metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn,
fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-)
på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette
kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen
eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet
eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

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

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye,
punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet
lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med
huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden
eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet,
forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned
i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan
eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet
for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller
andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på
en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta
det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke
det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier
Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For
å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du
kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler
og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet
1 Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig

å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia
Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.

2 Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre,
ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2,
3 og 4 prikker på hver side.

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en
garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er
usikker eller har har grunn til å tro at et Nokia-batteri med
hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke
bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-
servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se
www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten
Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk,
og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg
å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og
alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre
til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt,
fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du
setter det på plass igjen.

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

• Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser.
Høye temperaturer kan redusere levetiden på
elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere
eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal
temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i
enheten som kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som
beskrevet i denne håndboken.

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

• Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å
rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å
rengjøre enhetens overflate.

• Ikke mal 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,
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modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge
enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om
radioenheter.

• Bruk ladere innendørs.
• Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks.

kontakter og kalenderoppføringer.
• Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå

optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta
ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt
tilbehør.

Retur
Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og
emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere
produktene til innsamling er du med på å forhindre
ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av
materialressurser. Du finner informasjon om produktets
miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på
www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet,
batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at
alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall.
Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som
usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer
miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på
www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon
Overflaten på enheten er nikkelfri.

Små barn
Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små
deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø
Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved
vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 2,2 centimeter
unna kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder
for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde
metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna
kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en
nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller
meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling.
Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

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.

Medisinsk utstyr
Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre
medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg
med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for
å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-
energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du
gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan
være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater
Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er
minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det
medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en
hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det
medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr,
bør:

• alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3
centimeter unna det medisinske utstyret.

• Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
• holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side

av det medisinske utstyret.
• slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å

mistenke at det forekommer forstyrrelser.
• følge instruksjonene fra produsenten av det

implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din
sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt
med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater
Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte
høreapparater.

Kjøretøy
RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer
hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for
eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske
blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk
hastighetskontroll (cruise-kontroll) og
kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere
informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller
installere enheten i kjøretøy. Feil instsallering eller service
kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller
regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig
montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige
væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke
oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med
ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor
kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der
kollisjonsputen utløses.
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Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse
teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være
ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare
Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold
alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon
eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv.
Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på
bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter,
lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det
pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som
regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder
der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk
på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og
områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for
eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med
produsenten av kjøretøy som bruker flytende
petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å
avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av
kjøretøyet.

Nødsamtaler
Viktig:  Denne enheten fungerer ved at den bruker
radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt
brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter
taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både
Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å
foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom
leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler
er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle
forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter
for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har
tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det
mulig at du også må gjøre følgende:

• Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
• Fjern bestemte anropsbegrensninger du har

aktivert på enheten.
• Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til

en aktiv profil.
2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som

nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten
for samtaler.

3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner
deg. Nødnumre varierer fra land til land.

4 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig
informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten
kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på
ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å
gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)
Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for
radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er
utformet og produsert slik at den ikke overskrider
grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-
energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer.
Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige
vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder
sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare,
uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse
enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption
Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-
retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-
tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når
enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i
alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten
kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er
utformet slik at den bare bruker den strømmen som er
nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer
avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er
en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene
for bruk av enheten ved øret, er 1,16 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige
SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale
rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer
informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på
produktinformasjonssiden på www.nokia.com.
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ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RH-125-
produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller
registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er
et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.
Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være
varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av
eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten
på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er
forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig
utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette
dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER
NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE
ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER
SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE
ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV
GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM
DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE
LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE
ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG
EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL
NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I
DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å
REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR
SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og
tjenester for disse produktene kan variere fra område til
område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du
ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er
tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi
eller programvare som er underlagt eksportlover og -
forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik
lovgivning.
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