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Varemerker 
Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine 
respektive selskaper.  

Merk 
Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. 
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Forholdsregler og merknader 

 Av hensyn til din egen sikkerhet må ikke enheten betjenes under kjøring.  

 Bruk dette produktet med varsomhet. Produktet er utelukkende ment som et 
navigeringshjelpemiddel. Det er ikke beregnet på nøyaktig måling av retning, 
avstand, lokalitet eller topografi.  

 Den beregnede ruten er kun ment som en veiledning. Det er brukerens ansvar 
å følge trafikkskilt og lokale bestemmelser langs veien.  

 Ikke la enheten bli liggende på instrumentbordet når du forlater bilen, slik at 
den kan bli utsatt for direkte sollys. Overoppheting av batteriet kan medføre 
funksjonssvikt og/eller fare.  

 GPS-systemet er utviklet og drives av amerikanske myndigheter, som alene er 
ansvarlige for ytelsen. Eventuelle endringer av GPS-systemet kan påvirke 
nøyaktigheten til alt GPS-utstyr.  

 GPS satellittsignaler går ikke gjennom massive materialer (bortsett fra glass). 
Når du befinner deg inne i en tunnel eller bygning, kan du ikke bruke GPS.  

 Det kreves minst fire GPS satellittsignaler for å bestemme gjeldende 
GPS-posisjon. Signalmottaket kan påvirkes av forhold som dårlig vær eller 
hindringer oppe i luften (for eksempel trær og høye bygninger).  

 Andre trådløse enheter i nærheten kan virke forstyrrende på mottaket av 
satellittsignaler og medføre ustabile mottakerforhold. 
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1 Komme i gang 

I dette kapittelet får du en trinnvis veiledning i hvordan systemet startes opp for 
første gang samt en innføring i de enkelte komponentene. 

1.1 Første oppstart 
1. Skyv ON/OFF-knappen til PÅ (høyre) posisjon.  

FORSIKTIG: ON/OFF-knappen skal alltid stå på ON ved normal bruk. 
 

 

2. Enheten slås på og viser skjermen for “Endre språk”. Klikk på ønsket språk. 

 

 

 



1 Komme i gang 

I dette kapittelet får du en trinnvis veiledning i hvordan systemet startes opp for 
første gang samt en innføring i de enkelte komponentene. 

1.1 Første oppstart 
1. Skyv ON/OFF-knappen til PÅ (høyre) posisjon.  

FORSIKTIG: ON/OFF-knappen skal alltid stå på ON ved normal bruk. 
 

 

2. Enheten slås på og viser skjermen for “Endre språk”. Klikk på ønsket språk. 
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3. Skjermbildet “Dato og tid” vises. Trykk på riktig pilknapp for å velge 
tidssone, dato og klokkeslett. Trykk deretter på   for å fortsette. 

 

4. Startskjermbildet vises, som illustrert nedenfor. Nå kan du begynne å bruke 
enheten. 
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1.2 Kople til strøm og lade batteriet 
Batteriet må lades helt opp før du bruker enheten for første gang. 

1. Monter omformeren på vekselstrømadapteren ved å skyve den ned til du hører 
et klikk. 

2. Kople adapterkabelen til på undersiden av enheten. 

3. Kople vekselstrømadapteren til en stikkontakt. 

 

Omformer

Ladeindikatoren lyser gult når ladingen er i gang. Ikke kople enheten fra 
vekselstrømadapteren før batteriet er fulladet – ladeindikatoren lyser da grønt. 
Dette tar et par timer. 

MERK:  
 Ved første gangs lading skal batteriet lade i minst åtte timer. 
 Når du kopler til vekselstrømadapteren for å lade batteriet etter at det er helt utladet, må 

du vente i minst ett minutt før du slår på enheten.  
 Avhengig av hvor enheten er kjøpt, kan omformeren se annerledes ut enn på bildet. 
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1.3 Bruke enheten i bil 

Bruke holderen til montering i bil 
FORSIKTIG: 
 Velg et passende sted å feste holderen. Ikke plasser holderen slik at den blokkerer 

utsynet for føreren.  
 Hvis bilens frontrute er antirefleksbehandlet, må du kanskje bruke en ekstern antenne 

(ekstrautstyr), så antennen kan føres ut av vinduet og opp på biltaket. Vær forsiktig så 
antennekabelen ikke kommer i klem når bilvinduet lukkes. (Bilvinduer med automatisk 
lukking gir muligens automatisk tilstrekkelig plass til antennekabelen.) 

 
Holderen består av en brakett og fleksibelt vindusfeste. Bruk holderen til å 
montere enheten i bilen. (Du finner installasjonsanvisninger i dokumentasjonen 
som følger med holderen.) 

Kople til billaderen 
Billaderen forsyner enheten med strøm når den brukes i bilen. 

FORSIKTIG: For å beskytte enheten mot brå spenningssvingninger, må bilmotoren startes 
før billaderen koples til. 

 
1. Kople den ene enden av billaderen til strømkontakten på enheten. 

2. Kople den andre enden til sigarettenneren i bilen for å lade opp enheten og 
forsyne den med strøm. Indikatoren på billaderen lyser grønt for å vise at 
enheten får strøm. 

 
1. Kople den ene enden av billaderen 

til strømkontakten på enheten. 

2. Kople den andre enden til 
sigarettenneren i bilen for å lade opp 
enheten og forsyne den med strøm. 
Indikatoren på billaderen lyser grønt 
for å vise at enheten får strøm. 

 

 
 

 

Til sigarettenner 
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1.4 Enhetens funksjoner 
MERK: Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, kan det tenkes at fargen på enheten er litt 
annerledes enn hva som vises i denne bruksanvisningen. 

 

Komponenter på forsiden 

 

Ref. Komponent Beskrivelse 
 Ladeindikator Lyser gult for å angi at batteriladning pågår og grønt når 

batteriet er fulladet. IndikatorBeskjed 

 Berøringsskjerm Viser enhetens menyer osv. Trykk i skjermbildet med 
lyspennen for å velge menykommandoer eller angi 
informasjon.  
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Komponenter på baksiden 

 

Ref. Komponent Beskrivelse 

 Lyspenn Trykk på berøringsskjermen for å merke og angi 
informasjon. Trekk lyspennen ut av holderen når du skal 
bruke den, og oppbevar den i holderen når den ikke er i bruk. 

 Ekstern 
antennetilkopling

Denne kontakten (under støvdekselet av gummi) gjør det 
mulig å kople til en ekstern antenne (ekstrautstyr) med 
magnetfeste, som kan plasseres på biltaket og dermed gi 
bedre signalmottak i områder med dårlige mottakerforhold.  

 Høyttaler Til musikk-, lyd- og talekommandoer. 

 

Komponenter på venstre side 

 

Ref. Komponent Beskrivelse 

 Hodetelefonko
ntakt Kopler til stereo-hodetelefoner. 
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Komponenter på høyre side 

 

Ref. Komponent Beskrivelse 

 På-/av-knapp Slår enheten på og av. 

 

Komponenter på oversiden 

 

Ref. Komponent Beskrivelse 

 GPS-antenne Mottar signaler fra GPS-satellitter. 

 SD/MMC-åpning Åpning for SD (Secure Digital) eller MMC 
(MultiMediaCard)-kort med for eksempel navigasjonsdata 
og MP3-musikk.  
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Komponenter på undersiden 

 

Ref. Komponent Beskrivelse 

 Nullstillingsknapp Starter enheten på nytt (delvis nullstilling). 

 Mini USB-kontakt For tilkopling til USB kabel eller AC adapter. 

 ON/OFF-knapp Hovedstrømbryter/batteriutkoplingsbryter 
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2 Grunnleggende betjening 

I dette kapittelet kan du gjøre deg kjent med den grunnleggende bruken av 
enheten, for eksempel hvordan du bruker startskjermbildet og de ulike 
komponentene. 

2.1 Slå enheten på og av 
Bruk på/av-knappen på siden av enheten til å slå enheten på og av.  

Når du trykker på på/av-knappen for å slå av enheten, går enheten over 
i standbytilstand og systemet slutter å fungere. Når du slår på enheten, 
aktiveres systemet igjen.  

 
Startskjermbildet 
Første gang du slår på enheten, vises startskjermbildet. Startskjermbildet er 
utgangspunktet for ulike oppgaver. Trykk på en knapp for å starte et program eller 
åpne et annet menyskjermbilde. 

Knapp Beskrivelse Se også 
Starter navigasjonsprogrammet. Håndboken til 

sprogr
ammet 

navigasjon

9 



 

Gjør at du kan spille av MP3-filer. Kapittel 4 

Lar deg se på bilder. Kapittel 5 

Gjør at du kan velge egne 
systeminnstillinger. 

Kapittel 3 

 
Når du avslutter et program, kommer du tilbake til startskjermbildet.  

2.2 Bruke lyspennen  

 

Lyspennen brukes til å angi data. Du bruker den til å navigere og velge objekter i 
skjermbildet. Trekk lyspennen ut av holderen og trekk den ut i full lengde så den 
blir enklere å bruke. Oppbevar lyspennen i holderen når den ikke er i bruk. 
Lyspennen kan brukes til å:  
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 Trykke 
Trykk i skjermbildet én gang med lyspennen for å åpne elementer eller merke 
alternativer.  

 Dra 
Hold lyspennen i skjermbildet og dra den oppover/nedover/til venstre/til 
høyre eller tvers over skjermen.  

 Trykke og holde 
Trykk i skjermbildet med lyspennen og hold den nede til en handling er utført, 
eller et resultat eller en meny vises. 

2.3 Bruke et SD/MMC-kort 
Enheten har en SD/MMC-åpning hvor du kan sette inn et Secure Digital eller 
MultiMediaCard-minnekort (ekstrautstyr). 

MERK: 
 Pass på at ingen fremmedlegemer kommer inn i åpningen.  
 Oppbevar SD- eller MMC-kortet i en tett eske for å beskytte dem mot støv og fuktighet når 

de ikke er i bruk. 
 
Sett SD/MMC-kortet inn i åpningen med kontakten pekende mot åpningen og 
etiketten mot forsiden av enheten. 

 

Når du skal ta ut et kort, må du først kontrollere at ingen programmer benytter 
kortet. Trykk forsiktig på den øverste kanten av kortet for å frigjøre det og trekk 
det ut av åpningen.  
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3 Systeminnstillinger 

Enheten har standard systeminnstillinger. Du kan definere dine egne innstillinger 
alt etter hvilke behov du måtte ha. Straks du har endret innstillingene, beholdes de 
nye innstillingene helt til du endrer dem igjen. 

3.1 Bruke systeminnstillingene 
Trykk på knappen Innstilli  i startskjermbildet for å åpne 
innstillingsskjermbildet. 

nger

 

Innstillingsskjermbildet inneholder syv knapper som vist nedenfor. Avsnittene 
som følger gir en beskrivelse av disse knappene og deres funksjoner. 
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3.2 Baklys 
1. Trykk på knappen Innstillinger i startskjermbildet for å åpne 

innstillingsskjermbildet. 

2. Trykk på knappen Baklys i innstillingsskjermbildet. 

 

3. Trykk på venstre eller høyre pil for å gjøre skjermen mørkere eller lysere. 

 

4. Trykk på  -knappen for å lagre endringene og gå tilbake til 
innstillingsskjermbildet. 
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3.3 Volum 
1. Trykk på knappen Innstillinger i startskjermbildet. 

2. Trykk på knappen Volum i innstillingsskjermbildet. 

 

3. Trykk på venstre eller høyre pil for å redusere eller øke lydstyrken. 

 

4. Trykk på  -knappen for å lagre endringene og gå tilbake til 
innstillingsskjermbildet. 
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3.4 Skjerm 
Du kan kalibrere berøringsskjermen hvis den ikke reagerer nøyaktig når du bruker 
lyspennen. 

1. Trykk på knappen Innstillinger i startskjermbildet. 

2. Trykk på knappen Skjerm. 

 

3. Trykk på  for å starte kalibreringen. 

 

4. Trykk midt på objektet og hold lyspennen stille. 
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5. Når objektet flytter seg til en annen posisjon, trykker du  midt på det nye 
objektet. Gjenta dette hver gang for å fullføre kalibreringen. 

6. Når kalibreringen er fullført, trykker du på -knappen for å gå tilbake til 
innstillingsskjermbildet. 

3.5 Strøm 
Slik kontrollerer du batterinivået og/eller aktiverer strømsparingsfunksjonen: 

1. Trykk på knappen Innstillinger i startskjermbildet. 

2. Trykk på knappen Strøm. 

 

3. Skjermbildet Strøm vises og angir hvor mye strøm som er igjen på batteriet. 
MERK: Hvis strømnivået er for lavt, må du lade batteriet med vekselstrømadapteren eller 
billaderen. 

Du kan stille inn en timer som gjør at enheten slår seg av automatisk når den 
ikke har vært brukt på en bestemt tidsperiode. Alternativene er Aldri, 30 
minutter, 20 minutter og 10 minutter. 
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4. Trykk på  -knappen for å lagre endringene og gå tilbake til 
innstillingsskjermbildet. 

3.6 Dato og tid 
Slik stiller du dato og klokkeslett: 

1. Trykk på knappen Innstillinger i startskjermbildet. 

2. Trykk på knappen Dato og tid. 

 

3. Hvis du vil endre tidssone, trykker du på venstre/høyre pil under punktet 
Tidssone. 

18 



 

 

4. Trykk på pil ned for å endre punktet Dato. Du får frem en kalender. Trykk på 
den venstre pilen på kalenderen for å gå tilbake til forrige måned og år, eller 
på den høyre pilen for å gå til neste måned og år. Alternativt kan du peke på 
måneden eller året øverst i kalenderen for å endre måned eller år direkte. 

Når kalenderen viser gjeldende måned, trykker du på datoen på kalenderen. 

 

5. Når du skal stille tiden, trykker du først på timetallet, minuttallet eller 
sekundtallet under punktet Tid og trykker deretter på pil opp for å øke eller pil 
ned for å redusere verdien. 

6. Trykk på -knappen for å lagre endringene og gå tilbake til 
innstillingsskjermbildet. 

3.7 Bytt språk 
Slik endrer du system- og talespråket: 

1. Trykk på knappen Innstillinger i startskjermbildet. 

2. Trykk på knappen Bytt språk. 
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3. Klikk på ønsket språk. 

 

4. Trykk på -knappen for å lagre endringene og gå tilbake til 
innstillingsskjermbildet. 

3.8 Tilbake 
Knappen Tilbake bringer deg tilbake til startskjermbildet. 

 

 



 

4 MP3-spiller 

Dette kapittelet beskriver hvordan du spiller av MP3-filer på enheten. 

4.1 Starte og avslutte programmet MP3 Player 
MP3 Player-programmet omgjør enheten til en MP3-spiller. Du kan velge disse 
funksjonene:  

 

 

 

 

Musikk

Avspilling av MP3-filer  

Grunnleggende avspillingsfunksjoner som start, pause, stopp, neste og 
forrige. 

Grafisk equalizer med 11 forhåndsinnstillinger 

Avspillingsfunksjonen omfatter avspilling av enkeltvalg, gjenta, gjenta 
al rekkefølge og tilfeldig rekkefølge.  enkelt, eksempelavspilling, norm

 Støtte for spilleliste 

Trykk på knappen  i startskjermbildet for å starte MP3 Player. 

 

Betjeningspanelet vises i skjermbildet, og herfra er det enkelt å betjene 
MP3-spilleren med knappene. 
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Avslutt programmet ved å trykke på    nederst til høyre på skjermbildet. 

4.2 Forberede MP3-filer for enheten 
Før du tar i bruk programmet, ha MP3-filene klare på enten enhetens flash minne 
(\My Flash Disk\MP3 mappen), eller et lagringskort (\MP3 mappen). 

Du kan bruke ActiveSync som leveres med enheten til å kopiere bilder fra 
datamaskinen til riktig sted. 

4.3 Spille av MP3-filer 
1. Dersom filene dine ligger på et lagringskort, sett kortet inn i enheten. 

2. Trykk på knappen Musikk i startskjermbildet for å starte programmet MP3 
Player. 

3. Programmet vil søke etter alle MP3 filer på enheten og på lagringskortet. 
MP3-filene blir lagt til spillelisten etter hvert som de blir funnet. 

MERK: Du kan lage dine egne spillelister for fremtidig avspilling. (Du finner flere 
opplysninger i avsnitt 4.4.) 

 
4. Trykk på  for å starte avspillingen. Styr avspillingen ved hjelp av 

betjeningsknappene, som beskrevet nedenfor. 
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5. Avslutt programmet ved å trykke på  nederst til høyre på skjermbildet. Du 
kommer da tilbake til startskjermbildet. 

Styre avspilling av MP3-filer 
Du kan styre MP3-spilleren ved hjelp av betjeningsknappene. Du finner flere 
opplysninger i tabellen nedenfor: 

Betjenings- 
knapp 

Navn Beskrivelse 

 /  
Start/Pause Starter avspillingen eller stopper avspillingen 

midlertidig 

 
Stopp Stopper avspillingen. 

 /  
Forrige/neste Går til forrige eller neste fil. 

 /  
Volum Øker eller reduserer lydstyrken.  

Indikatoren i det øvre venstre hjørnet av panelet 
viser gjeldende lydstyrke.  

 
Avspillingsmåte* Skifter mellom følgende måter: 

 Gjenta gjeldende fil. 

 Gjenta alle (Standard) 

 Enkeltavspilling 

 Eksempelavspilling 
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Rekkefølge* 

 Normal rekkefølge (Standard) 

 Tilfeldig rekkefølge 

 
Åpne spilleliste Åpner en spilleliste. (Du finner flere opplysninger i 

avsnitt 4,4.) 

 
Equalizer Åpner eller lukker equalizer-panelet. (Du finner 

flere opplysninger i avsnitt 4,5.) 

 
Hjelp Gir en innføring i funksjonen og bruken av hvert 

enkelt ikon.  
Trykk på et ikon for å se en beskrivelse nederst på 
skjermbildet. 

 
Lukk MP3 Player Lukker programmet og går tilbake til 

startskjermbildet. 

* Merknad til tabell: Når du starter MP3 Player på nytt, går både avspillingsmåte og 
rekkefølge tilbake til standardinnstillingene. 
 

4.4 Bruke spillelister 
Som standard leser systemet automatisk inn alle MP3-filene fra spillelisten. Du 
kan også opprette dine egne spillelister til fremtidig bruk. 

Opprette en spilleliste 
1. Start først MP3 Player og trykk deretter på  på verktøylinjen til høyre for å 

åpne skjermbildet med spillelisten. 
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2. Legg til en sang i spillelisten ved å trykke på knappen Legg til sang  
nederst på skjermbildet. Du får opp et skjermbilde som viser alle MP3-filene. 
Trykk på sangen som du vil legge til og pek deretter på Legg til sang. 

 

3. Bruk samme fremgangsmåte for resten av sangene du vil legge til. 

4. Lagre spillelisten ved å trykke på knappen Lagre spilleliste  nederst i 
skjermbildet og trykk deretter på Ja. 

5. Trykk på  på den verktøylinjen til høyre for å gå tilbake til 
betjeningspanelet. 

Åpne en spilleliste 
Slik åpner du en av spillelistene som du har opprettet: 

1. Start først MP3 Player og trykk deretter på  på verktøylinjen til høyre. 

2. Trykk på knappen Les inn  nederst i skjermbildet. 

3. Trykk på spillelisten som du vil åpne og trykk på Les inn. 
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Styre spillelister 
Når du har åpnet en spilleliste, kan du redigere eller fjerne den. 

 Fjerne en sang fra listen:  
Trykk på sangen og trykk på knappen Slett sang  nederst i skjermbildet. 

 Fjerne alle sangene fra listen:  
Trykk på knappen Slett alle   på verktøylinjen til høyre. 

 Slette en spilleliste:  
Trykk på knappen Les inn  nederst i skjermbildet. Trykk på spillelisten 
som du vil slette og pek deretter på Slett. 

4.5 Equalizer 
MP3 Player har 11 forhåndsinnstillinger for ulike musikkeffekter. Trykk på  
for å åpne equalizerpanelet og trykk på venstre knapp  og høyre knapp 

 for å få tilgang til forskjellige forhåndsinnstilte lydprofiler. Mulige 
alternativer er Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, 
og Hall. 

 

Trykk på  på verktøylinjen til høyre for å lukke equalizerpanelet og gå tilbake 
til betjeningspanelet. Avslutt programmet ved å trykke på  nederst på 
verktøylinjen. Du kommer da tilbake til startskjermbildet. 

 

 

 

 



 

5 Bildefremviser 

Dette kapitlet viser deg hvordan du viser bilder og fotografier på enheten. 

5.1 Start og avslutning av Bildefremviser 
Bildefremviser gir deg mulighet til å se på bilder i JPEG-, GIF- og BMP-format 

mtasten  på Oppstart-skjermbildet for å sette i gang 
programmet.  

og se lysbildeshow av bildene.  
Trykk på skjer Bilder

 

Trykk på -tasten for å gå ut av Bildefremviseren. 

5.2 Klargjøring av bilder på enheten 
For å kunne se på bildene må bildene ligge klare i mappen My Flash Disk\My 
Picture eller på et minnekort. 
Du kan bruke ActiveSync som leveres med enheten til å kopiere bilder fra 
datamaskinen til riktig sted.  
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5.3 Hvordan du ser på bilder i miniatyrmodus 
1. Trykk på skjermtasten Bilder på Oppstart-skjermbildet for å sette i gang 

programmet.  

2. Programmet vil søke frem passende filer i den aktuelle mappen i enheten og i 
alle mapper på minnekortet. Deretter vil det vise frem bildene i 
miniatyrmodus. Du kan trykke på piltastene Forrige eller Neste for å gå til 
neste eller til forrige side.  

         

En ramme viser 
at bildet er valgt.

Valgt file/Totalt 
antall filer.. 

Slett det
valgte

Neste side

Starter lysbildeshow 

Forrige side 

Gå ut 

 

 
 

5.4 Visning av bilder i full skjermstørrelse 
Hvis du berører et bilde to ganger i miniatyrmodus, vil bildet vises i full størrelse. 

 

Berør et hvilket som helst punkt på skjermen for å få frem kontrolltastene, og tast 
deretter -tasten for å gå tilbake til miniatyrmodus. 
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5.5 Kontrolltaster på skjermen 
Kontrolltastene på skjermen har forskjellige funksjoner og innstillinger. Berør et 
bilde for å vise tastene slik det er vist nedenfor. Berør bildet på nytt for å skjule 
tastene igjen. 

 

Kontrolltast Navn Beskrivelse 

 

Overføring Overfør bilder mellom enheten og minnekortet. (Se 
avsnitt 1,7 for ytterligere informasjon.) 

 
Lysbildeshow Starter lysbildeshow (Se avsnitt 1,6 for ytterligere 

informasjon.) 

 
Intervall Stiller inn tidsrommet som hvert bilde vises før 

programmet går videre til neste bilde. Berør tasten for å 
gå videre til neste valgmulighet. 

   1 sekund 

   2 sekunder 

   5 sekunder 
 

 

 

 

29 



 

 
Informasjon Setter på eller slår av visning av navn og dato for filen, 

enten i fullskjermvisning eller i Lysbildeshow. 

 

 

Slett Sletter nåværende bilde 

 
Zoom Åpner zoom-linjalen 

Berør tasten så ofte det behøves for å zoom inn 1,2 
ganger, 1,5 ganger, 1,8 ganger eller 2 ganger.  Når du har 
zoomet inn i bildet kan du trekke bildet for å se på andre 
deler av det. 

 

Trykk på  -tasten for å skjule zoom-linjalen. 

 
Tilbake Går tilbake til miniatyrmodus. 
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5.6 Slik ser du på Lysbildeshow 
For se alle bildene som et lysbildeshow kan du gjøre det på en av følgende måter: 

 Når miniatyrvisning er på, skal du 

trykke lett på  tasten for å sette i 
gang lysbildeshowet.  

 

 

 Ved visning i full skjermstørrelse skal 
du trykke lett hvor som helst på et 
bilde slik at kontrolltastene kommer 
frem på skjermen. Trykk på 
skjermtasten  for å starte 
avspillingen. 

 

 

Den lille trekanten nede i venstre hjørne viser at lysbildeshowet er i gang. For å 
avslutte lysbildeshowet kan du bare trykke lett hvor som helst på skjermen 
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5.7 Overføring av bilder 
Du kan kopiere bilder fra enheten til minnekortet eller motsatt. 
1. Når visning i full skjermstørrelse er aktiv, skal du trykke lett hvor som helst på 

et bilde slik at kontrolltastene kommer frem på skjermen. 
2. Trykk på . 
3. Du kan velge en de to måtene å overføre bilder på, enten fra enheten til 

minnekortet eller fra minnekortet til enheten. 

 

Overfør bilder fra
enheten til 
minnekortet. 

4. Skjermbildet for forhåndsvisning kommer opp. Du kan nå trykke for å velge 
et eller flere bilder. Du kan også taste Velg alle-tasten for å velge all bildene i 
bildemappen.  

 
 

Overfør bilder fra 
minnekortet til enheten. 

 

Tilbake

Overføring Velg alle.

En ramme viser at
bildet er valgt.

 

5. Etter å ha valgt bilde(r) trykker du på -tasten for å starte overføringen. 

6. Straks overføringen er avsluttet kan du trykke på  for å gå tilbake til 
forhåndsvisningen. 
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6 ActiveSync 

Dette kapittelet beskriver hvordan du installerer ActiveSync, så du kan overføre 
data mellom enheten og en datamaskin. 

6.1 Om ActiveSync 
Med askinen. ActiveSync kan du opprette forbindelse mellom enheten og datam

FORSIKTIG: Ikke kople enheten til datamaskinen før ActiveSync er installert. 
 

Installere ActiveSync 
1. Slå på datamaskinen og enheten.  

Sett DV2. D en inn i DVD-stasjonen til datamaskinen. Auto-kjør-skjermbildet 
vises. 

3. Klikk på knappen Install (Installer) i avsnittet ActiveSync. 
Installasjonsveiviseren starter automatisk. 

4. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen. Et statusvindu 
angir fremdriften i installasjonen. 

5. Når du blir bedt om det, kopler du mini-USB-enden av ActiveSync-kabelen til 
på undersiden av enheten og den andre enden til en USB-port på 
datamaskinen. 
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6. På skjermbildet Installasjonsveiviser for synkronisering velger du Cancel 
for å kople deg til som gjesteenhet. 

MERK: Denne enheten støtter ikke synkronisering med datamaskinen. Derfor er det ikke 
nødvendig å opprette Standardpartnerskap. 

 

Bruke ActiveSync 
Når ActiveSync er installert på datamaskinen, kan du bruke programmet til å 
overføre filer (dvs. MP3-filer) mellom enheten og datamaskinen. 

FORSIKTIG: Vær forsiktig når du sletter filer fra enheten. Sletter du filer med ukjent funksjon, 
kan det føre til at programmer og funksjoner ikke fungerer som de skal. 

 
Hver gang du kopler enheten til datamaskinen ved hjelp av ActiveSync-kabelen, 
vises skjermbildet Installasjonsveiviser for synkronisering. Velg alltid Cancel 
for å kople på som gjesteenhet. Deretter kan du bruke utforskerfunksjonen til å se 
gjennom den mobile enheten og overføre data. (Se onlinehjelpen til ActiveSync 
når det gjelder kopiering av filer.) 
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7 Feilsøking og vedlikehold 

I dette kapittelet får du forslag til hvordan du kan løse vanlige problemer som du 
kan støte på. Det inneholder også retningslinjer for hvordan du tar vare på 
enheten. 

MERK: Hvis du skulle støte på et problem som du ikke klarer å løse, må du kontakte et 
godkjent servicesenter. 

 

7.1 Nullstille systemet 
Fra tid til annen kan det hende at du må nullstille enheten. For eksempel når 
systemet slutter å reagere eller det virker som det ”fryser” eller ”låser seg”.  

Trykk på nullstillingsknappen på siden av enheten med lyspennen. Dette kalles 
en ”delvis nullstilling”. Etter en delvis nullstilling vises startskjermbildet. 

 
Hvis enheten fremdeles ikke reagerer etter en delvis nullstilling, kan du utføre 
en ”total nullstilling”, slik: 

MERK: Dato/klokkeslett, språk og voluminnstillinger går tilbake til standardverdiene når du 
utfører en total nullstilling. 

 
1. Kople alle kabler, også vekselstrømadapteren, fra enheten. 

2. Bruk lyspennen til å sette ON/OFF-knappen på OFF (til venstre). 

3. Vent i ett minutt og sett deretter knappen tilbake på ON (til høyre). 
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4. Enheten slås på og viser startskjermbildet. Fullfør innstillingene som 
beskrevet i avsnitt 1.1. 

7.2 Feilsøking 
Problemer med strømforsyningen  
Strømmen blir ikke slått på når du bruker batteriet 
 Batterinivået er kanskje for lavt til å drive enheten. Kople 

vekselstrømadapteren til enheten og til en stikkontakt. Slå på enheten. 

Problemer med skjermen 
Skjermen er slokket f 
Hvis skjermen ikke reagerer selv etter at du har trykket på på/av-knappen, kan du 
forsøke følgende tiltak i nevnte rekkefølge, til problemet er løst: 

 Kople vekselstrømadapteren til enheten og til en ekstern stikkontakt. 

 Nullstill systemet. 

Skjermen reagerer langsomt 
 Kontroller at enheten ikke er i ferd med å gå tom for batteristrøm. Nullstill 

systemet hvis problemet vedvarer. 
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Skjermen fryser 
 Nullstill systemet. 

Skjermen er vanskelig å lese 
 Kontroller at bakgrunnsbelysningen på skjermen er på, og reguler lysstyrken 

hvis det er nødvendig. 

Unøyaktige reaksjoner når du bruker lyspennen 
 Kalibrer berøringsskjermen på nytt. (Du finner anvisninger i avsnitt 3.4). 

Tilkoplingsproblemer 
Problemer med kabelen 
 Kontroller at både enheten og datamaskinen er slått på før du forsøker å 

opprette forbindelse.  

 Påse at kabelen er satt ordentlig inn i USB-porten på datamaskinen og i 
enheten. Kople USB-kabelen direkte til datamaskinen – ikke kjør kabelen via 
en USB-hub.  

 Nullstill enheten før du kopler til kabelen. Sørg alltid for å koble fra enheten 
før du starter datamaskinen på nytt. 

GPS-problemer 
Kontroller følgende hvis det ikke finnes tilgjengelige signaler: 

 Kontroller at det ikke er noe som sperrer mottaket for GPS-antennen. 

 Merk at GPS-mottaket kan påvirkes av: 
 Dårlig vær  
 Hindringer i luften (for eksempel trær og høye bygninger)  
 Annet trådløst utstyr i bilen  
 Bilvinduer med antirefleksbehandling og innebygd oppvarming. 
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7.3 Vedlikeholde enheten 
Tar du godt vare på enheten, unngår du funksjonsproblemer og forebygger skade 
på enheten. mindre. 

 Unngå å bruke og oppbevare enheten i meget fuktige omgivelser og ekstreme 
temperaturer.  

 Unngå å utsette enheten for direkte sollys eller sterkt ultrafiolett lys over 
lengre tid.  

 Ikke plasser noe oppå enheten eller slipp gjenstander ned på enheten.  

 Ikke slipp enheten i gulvet eller utsett den for alvorlige støt.  

 Ikke utsett enheten for plutselige og store temperatursvingninger. Det kan 
gjøre at det danner seg fuktighet og kondens inne i enheten, som kan skade 
den. Hvis det danner seg fuktighet eller kondens, må du la enheten tørke helt 
før du bruker den igjen.  

 Vær forsiktig så du ikke setter deg på enheten. Av den grunn anbefaler vi ikke 
å oppbevare enheten i baklommen.  

 Overflaten på skjermen kan lett få riper. Trykk bare på skjermen med 
lyspennen. Unngå å ta på skjermen med fingrene, penner, blyanter eller andre 
spisse gjenstander. Ikke-klebende skjermbeskyttere som er spesielt beregnet 
for bruk på bærbare enheter med LCD-skjerm kan brukes for å beskytte 
skjermen mot mindre riper.  

 Rengjør aldri enheten når strømmen er slått på. Tørk av skjermen og utsiden 
av enheten med en myk, lofri klut fuktet med vann.  

 Ikke bruk papirhåndklær til å rengjøre skjermen med.  

 Forsøk aldri å demontere, reparere eller modifisere enheten. Det kan skade 
enheten og forårsake personskade eller materiell skade, og medfører at 
garantien bortfaller.  

 Ikke oppbevar brennbare væsker, gasser eller eksplosive stoffer i samme rom 
som enheten, delene eller tilbehøret til enheten. 
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8 Myndighetsregulerende 
informasjon 

MERK: Etiketter på utsiden av enheten angir myndighetskravene som den modellen du har 
er i overensstemmelse med. Sjekk etikettene på enheten med henvisning til opplysningene i 
dette kapitlet. Noen merknader gjelder bare for enkelte modeller.  

 

8.1 Myndighetsregulerende kunngjøringer 
Merknad for Europa 
Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & 
Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EE
Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) og Low Voltage 
Directive (73/23/EEC) – som tilføyd av Dir

C), det 

ective 93/68/ECC – utstedt av 
Commission of the European Community. 

Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med 
følgende Europeiske standarder: 

EN301489-1: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og service; Del 1: 
Felles tekniske krav 
EN301489-3: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on 
frequencies between 9 kHz and 40 GHz 
EN55022: Karakteristikk for radioforstyrrelse 
EN55024: Karakteristikk  for immunitet 
EN6100-3-2: Grenser for  for oversvingnings utstråling 
EN6100-3-3: Begrensninger for spenningsveksling og flimring i 
lav-spennings forsyningsnett 
EN60950 / IEC 60950: Produktsikkerhet 

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og 
konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med 
CE-merkingen. 
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8.2 Forholdsregler for sikkerhet 
Om oppladning 
 Bruk utelukkende batteriadapteren (PSC05R-050 PH) som er levert med 

enheten. Dersom det brukes en annen batteriadapter vil føre til feilfunksjon 
og/eller kan medføre fare. 

 Dette produktet er beregnet til å være forsynt med en Listeført 
spenningsforsyningsenhet merket ”LPS”, “Limited Power Source” og 
utgangsstyrke angitt som ”+ 5 V dc / 1.0 A”. 

 Bruk det angitte batteriet sammen med enheten. 

Om batteriadapteren 
 Ikke bruk batteriadapteren i omgivelser med høy fuktighet. Berør aldri 

adapteren med våte hender eller føtter. 

 Påsé at det er tilstrekkelig luftventilasjon rundt adapteren når den er i bruk for 
drift av enheten eller til å lade batteriet. Ikke dekk til adapteren med papir eller 
andre gjenstander som kan hemme avkjølingen. Ikke bruk adapteren hvis den 
ligger inne i en bærevæske. 

 Koble adapteren til riktig nettspenningskilde. Spenningskravet kan finnes på 
utsiden av adapteren og/eller på innpakningen. 

 Ikke bruk adapteren hvis kabelen er skadet. 

 Ikke forsøk å utføre service på enheten selv. Det finnes ingen indre deler som 
kan vedlikeholdes av brukeren. Skift ut enheten hvis den er skadet eller har 
vært utsatt for unødvendig fuktighet. 

Om batteriet 
 Bruk en lader som er godkjent av produsenten.  

ADVARSEL: Denne enheten inneholder et internt Litium Ion-batteri som ikke kan skiftes ut. 
Batteriet kan briste eller eksplodere, noe som kan føre til utslipp av farlige kjemikalier. For å 
redusere faren for brann eller forbrenninger må ikke batteriet åpnes, utsettes for hardt press, 
stikkes hull i eller kastes i flammer eller i vann.  
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 Viktige instruksjoner (bare for servicepersonale) 
 Forsiktig:  Hvis batteriet skiftes med et batteri av feil type kan dette 

medføre eksplosjonsfare. Brukte batterier skal avhendes i henhold til 
bruksanvisningen. 

 Skal bare byttes ut med samme eller en annen type som produsenten har 
anbefalt. 

 Batteriet skal gjenvinnes eller avhendes på riktig måte. 
 Bruk det angitte batteriet bare sammen med beregnet utstyr. 
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