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INSTALLATION AF MOBILLÆSERSOFTWAREN
Dette dokument forklarer, hvordan du installerer og aktiverer ny eller opdateret
Mobillæsersoftware. Hvis du lige har købt en telefon med Mobillæseren installeret,
behøver du ikke udføre nogle af disse trin.
Den seneste software, vejledning og information er altid tilgængelig fra
www.knfbReader.eu.

Overblik.
Du behøver følgende for at kunne fuldføre din installation af Mobillæseren:

-

En fungerende mobiltelefon, dvs. en model, der er godkendt til brug med
Mobillæsersoftwaren.

-

En pc med internetadgang til produktaktivering af Mobillæseren.

-

Mobillæserens serienummer, der er trykt på ydersiden af produktpakken. Hvis
du tidligere har registreret dig på www.knfbReader.eu, kan du finde dit
serienummer her. Hvis du ikke har noget serienummer, skal du kontakte din
forhandler for at få det.

Det Nokia USB-kabel, der fulgte med telefonen, der slutter din telefon til en
pc.

Installation af Mobillæser involverer følgende trin:

-

Konfiguration af kameratelefonen (se betjeningsvejledningen til Mobillæseren,
bilag A eller B).

-

Registrering af brugeren

-

Installation af Mobillæsersoftwaren.

Opsætning af telefon til pc-kommunikation for at kunne installere
Mobillæsersoftwaren.
Aktivering af Mobillæseren.

Konfiguration af kameratelefonen.
Se det bilag i betjeningsvejledningen, der svarer til den specifikke telefon, du vil
anvende.

Registrering af brugeren.
- Gå til webstedet www.knfbReader.eu;
- Klik på “My Reader” (Min Læser) på listen til venstre;
- Klik på “New User” (Ny bruger);
Registrér brugeren ved at indtaste dit navn og kontaktinformation, eller hvis du
opsætter Mobillæseren for andre, indtastes deres navn og kontaktinformation.
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Opsætning af telefonen til PC-kommunikation.
For at kunne installere Mobillæsersoftwaren fra cd'en (eller downloadet online) til
telefonen, skal pc’en kunne kommunikere med Nokia-telefonen. Nokia leverer gratis
kommunikationssoftware med deres telefoner. Du skal kun foretage dette trin én
gang for hver pc, du vil anvende. Følg disse trin:

-

Nokia NSeries PC Suite programvaren følger med telefonen. Den engelske
version kan også hentes her:
www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
For Nokia NSeries PC Suite på andre sprog, gå til Nokias websted i dit land
og følg linket til support og derefter downloads.
En enkel version på engelsk er tilgængelig. Gå til www.blindsea.com og følg
disse link: "Mobile Corner" > "3rrd Edition 3rd-Party Software" (3. udgave
tredjeparts programvare) > Nokia PC Suite.

-

Installér Nokia NSeries PC Suite på din pc i henhold til vejledningerne.
Slut telefonen til pc'en ved hjælp af USB-kablet.

På telefonen vil en række forbindelsesmuligheder vises. Vælg “PC Suite”. Inden for
nogle få sekunder vil pc'en lave en lyd, der indikerer, at installationen er afsluttet.
Bemærk: Kommunikation mellem din pc og Mobillæseren kræver kun, at PC Suite er
installeret på din computer. Det er ikke nødvendigt at “synkronisere” ved hjælp af PC
Suite for at installere Mobillæsersoftwaren.

Installation af Mobillæsersoftwaren.
- Hvis du har Mobillæseren på din telefon, skal du fjerne den. For at fjerne
Læseren, skal du trykke på Menuknappen; Programmer;
Programadministrator; "Reader" (Læser), Valgmuligheder; Fjern. Du skal
genaktivere softwaren som beskrevet nedenfor.

-

Indsæt cd-rom’en til Mobillæsersoftwaren i din pc (eller download
installationsfilerne fra www.knfbReader.eu).

-

Installer "Reader executable" (Læserens eksekverbare) fil først.

-

Bemærk: Alle filer skal installeres sammen - enten på telefonhukommelsen
eller på hukommelseskortet. Hvis du kun installerer Læsersoftwaren og et
sprog, er det hensigtsmæssigt at installere den i telefonhukommelsen for
hurtigere ydelse. Hvis du imidlertid planlægger at installere mere end ét sprog
senere hen, eller hvis du installerer på en 6220 Classic (der har begrænset
telefonhukommelse), bør du installere Læsersoftwaren og alle sprogene på
hukommelseskortet.

-

Bemærk: Når du installerer på telefonen 6220 Classic, kan følgende
meddelelse forekomme under installation: “Program ikke kompatibelt med

Følg vejledningerne på pc-skærmen; på et tidspunkt vil du blive instrueret i at
fortsætte installationen på telefonskærmen.

Side 3

telefon. Fortsæt alligevel?” Advarslen er en fejl. Vælg “Ja”, og installationen
fortsætter.

-

Installér sprogpakken for din ønskede installation af dit brugersprog.

-

Endelig, installér eventuelle andre sprogpakker. Alle sprogpakker, du ønsker
skal være aktive, skal installeres før aktivering. Din licens kan eventuelt
begrænse antallet af tilladte sprog, men du skal installere mindst én
sprogpakke for dit primære brugersprog. Du kan installere ekstra sprogpakker
senere hen, der kan aktiveres ved hjælp af “Aktivering af ekstrapakke”, som
beskrevet i afsnit 10 i Mobillæserens betjeningsvejledning.

Efter installation af sprogpakken for din ønskede brugersprog, du kan også
installere den dokumentationpakke for dette sprog. Installationen af
dokumentationpakke gøre det muligt for dig at få adgang til Brugervejledning,
Resumé af kommandoer og Hurtigstart direkte fra telefonen.

Under installation skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen. Denne aftale angiver de
betingelser og vilkår, der gælder brugen af Læseren. Din accept giver dig personlig
tilladelse til at bruge dette produkt. Uden denne kan du ikke bruge det. Aftalens tekst
vises under installation af Læseren; se figur C1. Tryk på pil ned for at bladre
igennem teksten, og tryk på OK for at acceptere den. Licensaftalen kan også læses
online på www.knfbReader.eu, eller på den cd, der fulgte med Mobillæsersoftwaren.

FIGUR C1

Den næste skærm viser teksten for de ekstra aftaler vedrørende installation af
Læseren; se figur C2. Tryk på pil ned igen for at bladre igennem teksten, og tryk på
OK for at acceptere den.
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FIGUR C2

Installationen vil derefter fortsætte; se figur C3.

FIGUR C3

Start af Mobillæseren.
Når installationen er fuldført, kan du starte Mobillæseren. Hvis den nederste venstre
del af telefonskærmen siger “Reader" (Læser), er din telefon blevet forudkonfigureret
til at starte Læseren med venstre valgknap. Hvis ikke, kan du konfigurere en genvej
ved hjælp af telefonens "Personaliserings" muligheder; se Nokiamanualen.
Alternativt kan du altid starte Læseren fra telefonens startskærm. For yderligere
oplysninger henvises der til bilaget for din telefon.

Aktivering af Mobillæser.
Første gange Læseren startes, eller hvis den tidligere version blev fjernet, vil
Læseren guide dig gennem softwareaktiveringen. Den første skærm oplyser dig om,
at processen har adskillige trin; se figur C4. På et hvilket som helst trin kan du trykke
på Næste (venstre valgtast) for at fortsætte eller Annullér (højre valgtast) for at
forlade processen. Hvis du ikke aktiverer produktet, fortsætter Mobillæseren med at
køre, men med reduceret funktion.
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FIGUR C4

På den næste skærm bliver du bedt om at indtaste en aktiveringskode for softwaren;
se figur C5. Tryk på pil ned for yderligere instruktioner; se figur C6.

FIGUR C5

Du kan få en aktiveringskode ved at gå ind på websiden www.knfbReader.eu. Når
du har logget ind, skal du indtaste et produktserienummer, som du kan finde på
siden af din produktpakke. Du vil derefter blive bedt om softwarekoden, som findes i
bunden af din telefonskærm (figur C6). Hvis du havde tidligere versioner af
Mobillæseren på telefonen, som du har fjernet, skal du gå til afsnittet "My Reader"
(Min Læser) på websiden, og finde din licens der. Klik på “Retry activation” (Forsøg
aktivering igen) og følg disse trin til at få en aktiveringskode. Hvordan du end får en
aktiveringskode, skal du indtaste den med mobiltelefonens tastatur, og trykke på
Næste, når du er færdig. Aktiveringskoder er kun gyldige i en begrænset tidsperiode.
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FIGUR C6

Hvis koden, du indtastede, er ukorrekt eller ugyldig, beder næste skærm dig indtaste
den igen; se figur C7. Tryk på OK for at gå til en skærm, hvor du kan genindtaste
koden.

FIGUR C7

Hvis koden, du indtastede, er gyldig, oplyser næste skærm dig om, at
softwareaktiveringen var vellykket; se figur C8. Tryk på OK for at forlade
licensaktiveringen og start med at bruge Læseren.
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FIGUR C8

Hvis du ikke aktiverer Læsersoftwaren, kan du stadigvæk bruge den på prøvebasis.
Den vil dog have begrænsede funktioner.
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