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INSTALLERE MOBILLESER-PROGRAMVARE
Dette dokumentet forklarer hvordan du installerer og aktiverer ny eller oppdatert
Mobilleser-programvare. Hvis du har kjøpt en telefon med forhåndsinstallert Leser,
trenger du ikke å utføre noen av disse operasjonene.
Det aller siste i programvare, veiledning og informasjon er alltid tilgjengelig fra
www.knfbReader.eu.

Oversikt.
Dette trenger du for å fullføre installasjonen av Mobilleser.

-

En fungerende mobiltelefon og som er en godkjent modell for bruk med
Mobilleser-programvaren.

-

En PC med Internettilgang for produktaktivering av Mobilleser.

-

Konfigurering av kameratelefonen (se Brukerveiledning til Mobilleseren,
henholdsvis Appendiks A eller B).

-

Registrer brukeren

-

Installering av Mobilleser programvare.

Nokia USB kabel som følger med telefonen for å kunne kople den til en PC.

Mobilleser-serienummeret din er trykket på utsiden av produktesken. Hvis du
har registrert deg på www.knfbReader.eu før, kan du finne serienummeret ditt
der. Hvis du ikke finner serienummeret ditt, ta kontakt med forhandleren din
for å få det.
Installering av din Mobilleser innlemmer følgende:

Oppsetting av telefonen for PC samtaler for å kunne installere Mobilleser
programvaren.
Aktivering av Mobilleser.

Konfigurering av kameratelefonen.
Se appendikset i Brukerveiledningen som samsvarer med den telefonen du kommer
til å bruke.

Registrere brukeren
- Gå til nettstedet www.knfbReader.eu
- Klikk på "My Reader" (Min Leser) i listen til venstre
- Klikk på "New User" (Ny bruker)
Registrer brukeren ved å taste inn navn og kontaktopplysninger. Hvis du setter opp
Mobilleseren for noen andre, må du taste inn deres navn og kontaktopplysninger.
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Innstilling av telefon til pc samtaler.
For å installere Mobilleser programvaren fra CD-en (eller last ned online) i telefonen,
må PC’n kunne kommunisere med Nokia telefonen. Nokia inkluderer gratis
kommunikasjonsprogramvare med telefonene sine. Du trenger bare å utføre dette
steget én gang for hver PC du ønsker å bruke. Følg disse trinnene:

-

Nokia NSeries PC Suite programvaren følger med telefonen. Den engelske
versjonen kan også nedlastes her:
www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
For Nokia NSeries PC Suite på andre språk, gå til Nokias nettsted i landet ditt
og følg lenken til Støtte og deretter til Nedlastinger.
En enkel versjon på engelsk er tilgjengelig. Gå til www.blindsea.com og følg
disse lenkene: "Mobile Corner" > "3rd Edition 3rd-Party Software" (3dje
Utgave 3dje-Party programvare) > "Nokia PC Suite".

-

Installer Nokia NSeries PC Suite på PC’n din i følge retninger.
Kople telefonen til PC-en med USB kabelen.

En rekke koplingsalternativer vil dukke opp på telefonen. Velg “PC Suite”. I løpet av
noen sekunder vil PC-en gi fra seg en lyd som indikerer at forbindelsen er vellykket.
Merk: For at PCen din og mobiltelefonen skal kommunisere, er det kun påkrevet at
PC Suite er installert på datamaskinen. Det er ikke nødvendig å ”synkronisere” for å
installere Mobilleser programvaren når du bruker PC Suite.

Installering av Mobilleser.
- Hvis du har Mobilleseren på telefonen din, må du fjerne den. For å fjerne
Leseren, trykk på "Meny"-knappen; "Applikasjoner"; "App. administrator";
"Reader"; "Alternativer"; "Fjerne". Du må reaktivere programvaren som
beskrevet nedenfor.

-

Sett Mobilleser Software CD-ROM inn i PC’n din (eller last ned
installeringsfilene fra www.knfbReader.eu).

-

Installer EXE-filen til Leseren først ("Reader Executable").

-

Merk: alle filene må installeres samlet i enten telefonminnet eller minnekortet.
Hvis du kun installerer Leser-programvaren og ett språk, anbefales det å
installere i telefonminnet for raskere ytelse. Hvis du imidlertid planlegger å
installere mer enn ett språk i fremtiden, eller hvis du installerer 6220 Classic
(som har begrenset telefonminne), burde du installere Leser-programvaren og
alle språk på minnekortet.

-

Merk: Når du installerer 6220 Classic, kan du få opp følgende melding i løpet
av installasjonen: "Applikasjon ikke kompatibel med telefon. Ønsker du å
fortsette?" Dette er en feilaktig advarsel. Velg "Ja" og installasjonen vil
fortsette.

-

Installer språkpakken for ønsket "Brukerspråk"

Følg retningslinjene på PC skjermen; på et eller annet punkt vil de be deg om
å fortsette installeringen på telefonskjermen.
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-

Etter at du har installert språkpakken for ønsket Brukerspråk, kan du også
den dokumentasjonenpakken for dette språket installere. Installasjonen av
dokumentasjonenpakke vil gjøre det mulig for deg å få tilgang til
Brukerveiledning, Kommando-oversikt, og Hurtigveiledning, direkte fra
telefonen.

-

Endelig installer alle andre språkpakker. Alle språkpakker som du ønsker skal
være aktive i øyeblikket, må installeres før aktivering. Lisensen din kan
begrense antall tillatte språk, men du må installere minst en språkpakke for
ditt primære brukerspråk. Du kan installere ekstra språkpakker i fremtiden.
Disse kan aktiveres ved å bruke "Aktivering av ekstra språkpakke", beskrevet
i seksjon 10 i Brukerveiledningen for Mobilleser.

I løpet av installasjonen må du godkjenne Sluttbrukerlisensavtalen (EULA). Denne
avtalene fastsetter vilkår og betingelser som gjelder for din bruk av Leseren. Din
godkjennelse gir deg personlig autorisasjon til å bruke dette produktet. Uten
autorisasjon kan du ikke bruke produktet. Avtaleteksten dukker opp under
installeringen av Leseren; se Figur C1. Trykk på "Ned" for å skrolle gjennom teksten,
og trykk på "OK" for å godkjenne. Lisensavtalen kan også leses online på
www.knfbReader.eu, eller på CDen som fulgte med Mobilleser-programvaren.

FIGUR C1

Den neste skjermen viser teksten til ytterligere avtaler vedrørende installasjon av
Leseren; se Figur C2. Trykk på "Ned" for å skrolle gjennom teksten, og trykk på "OK"
for å godkjenne.
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FIGUR C2

Installasjonen vil fortsette; se Figur C3.

FIGUR C3

Starte Mobilleseren.
Du kan starte Mobilleseren etter at installasjonen er ferdig. Hvis det står "Leser"
nederst til venstre på telefonskjermen, har telefonen din blitt forhåndskonfigurert til å
starte opp Leseren med venstre valgtast. Hvis ikke, kan du selv konfigurere en
snarvei ved å bruke telefonens "Personalisering"-alternativer; se Nokia-manualen.
Alternativt kan du alltids starte Leseren fra telefonens åpningsskjerm. Se appendiks
for nærmere opplysninger om din telefon.

Aktivering av Mobilleser.
Første gangen Leseren startes, eller hvis den forrige versjonen har blitt fjernet, vil
Leseren veilede deg gjennom aktiveringen av programvaren. Den første skjermen
informerer deg om at prosessen vil gå over flere trinn. Se Figur C4. Du kan på et
hvilket som helst tidspunkt trykke på "Neste" (venstre valgtast) for å fortsette eller
"Avbryte" (høyre valgtast) for å avslutte prosessen. Hvis du ikke aktiverer produktet,
vil Leseren fungere, men med redusert funksjonalitet.
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FIGUR C4

I den neste skjermen blir du bedt om å taste inn en aktiveringskode for
programvaren. Se Figur C5. Trykk på ned-pilen for ytterligere instruksjoner; se Figur
C6.

FIGUR C5

Du kan få en aktiveringskode ved å gå til nettstedet www.knfbReader.eu. Etter at du
har logget inn, må du taste inn et produktserienummer. Dette finner du på siden av
produktboksen. Deretter blir du bedt om programvarekoden nederst på
telefonskjermen (Figur C6). Hvis du har hatt en tidligere versjon av Mobilleseren, og
som du har fjernet fra telefonen, kan du gå til "My Reader" (Min Leser) seksjonen på
nettsiden og se lisensen din der. Klikk på "Retry activation" (Gjenforsøk aktivering)
og følg instruksjonene for å få en aktiveringskode. Tast inn aktiveringskoden ved
hjelp av telefontastaturet og trykk på "Neste" når du er ferdig. Aktiveringskoder er
kun gyldige i en begrenset periode.
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FIGUR C6

Den neste skjermen ber deg om å taste inn koden på nytt, hvis det du tastet inn
første gang er feil eller ugyldig. Se Figur C7. Trykk på "OK" for å gå til skjermen hvor
du taster inn koden på nytt.

FIGUR C7

Hvis koden er gyldig, vil neste skjerm informere deg om at aktiveringen var vellykket.
Se Figur C8. Trykk på "OK" for å avslutte Lisensaktiveringer og begynn å bruke
Leseren.
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FIGUR C8

Hvis du ikke aktiverer Leser-programvaren, kan du fremdeles bruke den på
prøvebasis. Men den vil ha begrenset funksjonalitet.
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