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Näppäimet ja osat (etupuoli)
Mallinumero: Nokia N81-3

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N81.

1 Pelinäppäimet  ja  
2 Muistikorttipaikka
3 Valintanäppäimet
4 Medianäppäimet:

•  Seuraava-näppäin 
•  Toisto/tauko-näppäin 
•  Pysäytysnäppäin 
•  Edellinen-näppäin 

5 Soittonäppäin 
6 Valikkonäppäin  
7 Numeronäppäimistö
8 Navi™-valintakiekko, josta tästä eteenpäin käytetään 

nimitystä selausnäppäin.
9 Poistonäppäin 
10 Multimedianäppäin 
11 Lopetusnäppäin 
12 Kakkoskamera videopuheluita varten
13 Kuuloke
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sat (yläpuoli)

liitäntä yhteensopivia 
skuulokkeita varten

sat (pohja)

 laitteen voi liittää 
tokoneeseen
Näppäimet ja osat 
(takapuoli ja sivut)
1 Stereokaiuttimet, joissa 3D-äänitehosteet
2 Kameran salama
3 Kamera suuritarkkuuksisten kuvien ottamista ja videon 

kuvaamista varten
4 Zoomin/äänenvoimakkuuden säätönäppäin
5 Kuvausnäppäin 

Näppäimet ja o
1 Virtanäppäin 
2 Nokian 3,5 mm:n AV-

HF-kuulokkeita ja ylei
3 Lukituskytkin

Näppäimet ja o
1 Laturin liitin
2 Micro-USB-liitin, jolla

yhteensopivaan PC-tie
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tin pidikkeeseen. Varmista, 
ma osoittaa kohti kortin 
lmaa ja että kortin kullanväriset 
 alaspäin. Liu’uta pidike takaisin 

n (5).

 paikalleen siten, että kannen 
laitteen takaosan muotoa (6). 
een painamalla sen alaosaa (7).
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen
USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-
matkapuhelimet tukevat.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun 
poistamista.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja 
käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla 
palveluntarjoaja tai muu myyjä.

1 Pidä laitetta siten, että sen takaosa osoittaa itseesi 
päin. Paina vapautussalpaa (1) ja nosta kantta (2).

2 Vedä SIM-kortin pidike ulos korttipaikasta (3).

3 Aseta SIM-kortti kor
että kortin viisto kul
pidikkeen viistoa ku
kontaktipinnat ovat
paikalleen (4). 

4 Aseta akku paikallee

5 Aseta kansi takaisin
yläreuna myötäilee 
Lukitse kansi paikall
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.

kalleen, 

n
akulmaan ja käännä luukku 

orttipaikasta painamalla sitä.

 muistikorttia minkään korttia 
na. Kortin poistaminen kesken 

aa muistikorttia ja laitetta, ja 
 voivat vioittua.
Muistikortti
Voit säästää laitteen muistitilaa käyttämällä yhteensopivia 
microSD-muistikortteja lisätallennustilana. Voit myös 
varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot 
muistikortille.

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on 
hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia 
käyttää muistikorteissa hyväksyttyjä alan standardeja, 
mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin 
yhteensopivia tämän laitteen kanssa. 
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa 
korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
Muistikortin asettaminen paikalleen
1 Aseta sormi luukun 

alakulmaan ja käännä 
luukku sivulle.

2 Aseta muistikortti 
korttipaikkaan. 
Varmista, että kortin 
liittimet ovat alaspäin

3 Työnnä kortti sisään. 
Kun kortti lukittuu pai
kuuluu napsahdus.

4 Sulje luukku.

Muistikortin poistamine
1 Aseta sormi luukun al

sivulle.
2 Vapauta muistikortti k
3 Poista muistikortti. 

 Tärkeää: Älä poista
käyttävän toiminnon aika
toiminnon voi vahingoitt
kortille tallennetut tiedot
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ittuina, näytössä näkyy 

kituskytkimellä. 

iirtämällä lukituskytkintä toiseen 

kittuuko näppäimistö, kun suljet 
näppäintä ja valitse Työkalut > 
annen toim. > Näppäint. 
 liukua suljett., Älä lukit. liukua 

lukko tulee käyttöön 
jan kuluttua tai kun liukukansi 

ppäintä ja valitse Työkalut > 
uojaus > Puhelin ja SIM-kortti > 
e.

ällä, puhelut laitteeseen 
 hätänumeroon voivat olla 
Virran kytkeminen laitteeseen
1 Pidä -näppäintä painettuna.
2 Jos laite kysyy PIN-koodia tai 

suojakoodia, anna koodi ja paina 
vasenta valintanäppäintä. 
Suojakoodin tehdasasetus on 
12345.

Laitteessa on sisäisiä antenneja.

 Huom! Kuten mitä tahansa 
radiolähetinlaitetta käytettäessä, 
vältä antennin tarpeetonta 
koskettamista, kun antenni on käytössä. Vältä 
esimerkiksi matkapuhelimen antennin koskettamista 
puhelun aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin 
koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun, ja 
laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin 
olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

1 Matkapuhelimen 
antenni

2 Bluetooth-tekniikka / 
langattoman lähiverkon 
antenni

Näppäinlukko
Kun näppäimet ovat luk

-symboli.

Voit lukita näppäimet lu

Voit avata näppäimet s
suuntaan.

Jos haluat määrittää, lu
liukukannen, paina -
Asetukset > Yleiset > K
lukitseminen > Lukitse
sulj. tai Kysy aina. 

Jos haluat, että näppäin
automaattisesti tietyn a
suljetaan, paina -nä
Asetukset > Yleiset > S
Aut. näppäinlukon viiv

Kun näppäinlukko on pä
ohjelmoituun viralliseen
mahdollisia. 
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nsimmäistä kertaa, 
näkyviin. Valitse jokin 

äärittää erilaisia asetuksia, 
t.

ä sisältöä, kuten yhteystietoja tai 
ensopivasta Nokia-laitteesta. 
assa.

teen esittelyn.

velluksen myöhemmin 
 ja valitsemalla Työkalut > 
äset erillisiin sovelluksiin myös 
Akun lataaminen
1 Kytke yhteensopiva laturi 

pistorasiaan.
2 Kytke virtajohto 

laitteeseen. Jos akku on 
tyhjentynyt kokonaan, voi 
kestää hetken, ennen kuin 
lataussymboli alkaa 
rullata.

3 Kun akku on latautunut 
täyteen, lataussymboli lakkaa rullaamasta. Irrota laturi 
ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Tervetuloa
Kun käynnistät laitteen e
Tervetuloa-näyttö tulee 
seuraavista:

Ohj. asetustoim. – Voit m
kuten sähköpostiasetukse

Puhel. vaihto – Voit siirtä
kalenterimerkintöjä, yhte
Lisätietoja on käyttöoppa

Esittely – Voit katsoa lait

Voit avata Tervetuloa-so
painamalla -näppäintä
Apuohj. > Tervetuloa. Pä
niiden omista valikoista.
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 paneeli kutakin multimedia-
a, valokuvia ja pelejä, varten. 
alikossa joko käyttämällä 
i-pyörätoimintoa.

ianäppäimillä ( , ,  

 ottaa valokuvia ja kuvata videota. 
tä painettuna voit ottaa käyttöön 
ainamalla -näppäintä. Kun 
oit kuvata videoleikkeitä 
intä. 

äimet

ntää äänenvoimakkuutta puhelun 
ellessasi painamalla 
imiä. Ottaessasi kuvia kameralla 
ntää kuvaa 
imillä.

ata N-Gage™-pelitoimintoja. 
päimillä suurentaa tai pienentää 
Näppäimet ja siirtyminen
 Valikkonäppäin 

Voit avata päävalikon valikkonäppäimellä. Jos haluat 
siirtää avoimen sovelluksen toimimaan taustalle, paina 

-näppäintä. Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä 
pitämällä -näppäintä painettuna.

Navi-selausnäppäin

Selausnäppäimen avulla voit liikkua 
valikoissa ( , , , ) ja valita 
kohteita ( ). Voit ottaa käyttöön 
Navi™-valintakiekkotoiminnon 
painamalla -näppäintä ja 
valitsemalla Työkalut > Asetukset > 
Yleiset aset. > Navi-pyörä > Navi-
pyörä > Kyllä. Kun tämä toiminto on käytössä, voit 
liu’uttamalla sormeasi selausnäppäimen kehällä myötä- 
tai vastapäivään suorittaa seuraavia toimintoja:
• selata soittimessa olevia kappaleita
• selata galleriaa
• siirtyä multimediavalikossa.

Multimedianäppäin 

Multimedianäppäimellä voit avata nopeasti 
multimediasisältöä sisältävän multimediavalikon. 
Voit avata tai sulkea multimediavalikon painamalla 

-näppäintä.

Multimediavalikossa on
sisältöä, kuten musiikki
Voit siirtyä multimediav
selausnäppäintä tai Nav

Medianäppäimet

Voit ohjata toistoa med
ja ).

Kuvausnäppäin 

Kuvausnäppäimellä voit
Pitämällä -näppäin
pääkameran. Ota kuva p
Videotila on käytössä, v
painamalla -näppä

Äänenvoimakkuusnäpp

Voit suurentaa tai piene
aikana tai ääntä kuunn
äänenvoimakkuusnäppä
voit suurentaa tai piene
äänenvoimakkuusnäppä

Pelinäppäimet

Pelinäppäimillä voit ohj
Galleriassa voit pelinäp
kuvaa.
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dostomuotoja: .aac, .aac+, 
a. Soitin ei kuitenkaan 

iedostomuotojen ominaisuuksia 
unnelmia. 
ja valitse Musiikki > Soitin > 

van kappaleen kohdalle 
i luokan seuraavissa valikoissa. 
 liu’uttamalla sormeasi 
llä.
doston tai tiedostoluettelon 
päintä.

siikkikappaleita toistettavaksi 
itse Valinnat > 

hdollisimman hyvän 
 korvatyynyt kuulokkeeseen.
Pikavalinnat
• Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä 

-näppäintä painettuna.
Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran 
tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

• Voit ottaa kameran käyttöön pitämällä 
-näppäintä painettuna.

• Voit soittaa vastaajaasi (verkkopalvelu) pitämällä 
-näppäintä painettuna.

• Voit avata multimediavalikon painamalla 
-näppäintä.

• Voit vaihtaa profiilia painamalla -näppäintä ja 
valitsemalla profiilin.

• Voit siirtyä Yleinen- ja Äänetön-profiilien välillä 
pitämällä -näppäintä painettuna. Jos sinulla on 
kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), tämä toiminto 
vaihtaa näiden linjojen välillä.

• Voit avata soitettujen puhelujen luettelon painamalla 
-näppäintä.

• Voit käyttää äänikomentoja pitämällä oikeaa 
valintanäppäintä painettuna.

• Voit aloittaa selaamisen (verkkopalvelu) pitämällä 
-näppäintä painettuna.

Musiikki
Soitin tukee seuraavia tie
.eaac+, .mp3, .wav ja .wm
välttämättä tue kaikkia t
tai tiedostomuotojen mu
1 Paina -näppäintä 

Musiikki.
2 Voit siirtyä kuunnelta

valitsemalla haluamas
Voit selata luetteloita
selausnäppäimen kehä

3 Voit toistaa valitun tie
painamalla -näp

Jos haluat valita lisää mu
toistolistanäkymässä, val
Musiikkivalikkoon.

 Vihje! Jos haluat ma
äänentoiston, kiinnitä
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ows Media Playerin kanssa
edia Player -sovelluksella voit etsiä 
mediasisältöä Internetin online-
ronoida digitaalista mediasisältöä 

iminto saattaa olla erilainen 
n eri versioissa. Lisätietoja 
-sovelluksen yhteensopivuudesta 
on Nokia N81 -laitetta koskevasta 

n tietokoneeseen. Jos käytät USB-
ta yhteystilaksi median toisto. 

hteyden laitteen ja yhteensopivan 
dows Media Player valitsee 
nin, jos laitteessa ei ole riittävästi 
nuaalisessa synkronoinnissa voit 
itavat tai poistettavat kappaleet ja 

dows Media Player -sovelluksen 
tu yhteys, valitse laite navigointi-
ukseen on muodostettu yhteys 

lbumit luetteloikkunaan 
. Jos haluat poistaa kappaleita 
0

Musiikin siirtäminen
Voit siirtää musiikkia yhteensopivasta tietokoneesta tai 
muista yhteensopivista laitteista yhteensopivan USB-
kaapelin tai Bluetooth-yhteyden avulla.

Voit siirtää musiikkia kolmella eri tavalla:
• Voit tarkastella laitettasi tietokoneessa ulkoisena 

massamuistina, jolle voit siirtää mitä tahansa 
datatiedostoja, muodostamalla yhteyden 
yhteensopivaa USB-kaapelia tai Bluetooth-yhteyttä 
käyttämällä. Jos käytät USB-kaapelia, valitse 
yhteystilaksi Tiedonsiirto.

• Jos haluat synkronoida musiikkia Windows 
Media Player -sovelluksella, liitä yhteensopiva USB-
kaapeli ja valitse yhteystilaksi median toisto. Lisätietoja 
on vastaavan Windows Media Playerin version oppaissa 
ja ohjeissa. 

• Jos haluat käyttää Nokia Nseries PC Suite -ohjelmiston 
Nokia Music Manager -sovellusta, liitä yhteensopiva 
USB-kaapeli ja valitse yhteystilaksi PC Suite. 
Lisätietoja on Nokia Nseries PC Suiten käyttöoppaassa.

Massamuisti- ja median toisto -tiloja voidaan käyttää vain 
sellaisten tiedostojen kanssa, jotka ovat laitteen 
massamuistissa.

Voit muuttaa USB-oletusyhteystilan painamalla 
-näppäintä ja valitsemalla Työkalut > Yhteydet > 

USB > USB-tila.

Synkronointi Wind
 Vihje! Windows M

ja ostaa digitaalista 
myymälöistä ja synk
laitteesi kanssa.

Musiikin synkronointito
Windows Media Playeri
Windows Media Player 
saat Nokian Web-sivust
osiosta.

Liitä laite yhteensopivaa
yhteyttä, valitse laittees

Kun olet muodostanut y
tietokoneen välille, Win
manuaalisen synkronoin
vapaata muistitilaa. Ma
valita siirrettävät, kopio
soittolistat.

Toimi seuraavasti:
1 Kun laitteesi ja Win

välille on muodostet
ikkunassa, jos sovell
useasta laitteesta.

2 Vedä kappaleet tai a
synkronointia varten
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ksella voit etsiä, tilata ja hakea 

ttomasti ja toistaa, hallita sekä 
st-tiedostoja laitteellasi.

velluksen painamalla 
alla Musiikki > Podcastit.

sa käyttöoppaassa osoitteessa 
t.

uloke laitteeseen.
äintä ja valitse sitten Musiikki > 

un valitsemalla  tai  tai 
intä  tai  painettuna. 

asi kanavan visuaalista sisältöä 
nnat > Käynnistä vis. palvelu 

isual Radio -palvelua, 
toimivat radioasemat eivät ehkä 
oa.
tai albumeja, valitse haluamasi kohde luettelosta ja 
valitse Remove from list.

3 Tarkista, että synkronoitavat tiedostot näkyvät 
luetteloikkunassa ja että laitteessa on tarpeeksi 
vapaata muistitilaa. Aloita synkronointi valitsemalla 
Start Sync..

Lisätietoja on käyttöoppaassa. 

Nokia-musiikkikauppa 
Nokia-musiikkikaupassa (verkkopalvelu) voit etsiä, selata 
ja ostaa musiikkia laitteeseen haettavaksi. Jos haluat ostaa 
musiikkia, sinun on ensin rekisteröidyttävä palveluun.

Jos haluat tarkistaa, onko Nokia-musiikkikauppa 
käytettävissä omassa maassasi, vieraile sivustossa 
music.nokia.com.

Voit avata Nokia-musiikkikaupan painamalla 
-näppäintä ja valitsemalla Musiikki > Mus.kauppa. 

Palvelun käyttämistä varten laitteessa on oltava 
kelvollinen Internet-yhteysosoite. Jos tarvitset 
lisätietoja, valitse Nokia-musiikkikaupan 
pääsivulla Ohjeet.

Voit käyttää Nokia-musiikkikaupan palveluita 
myös yhteensopivalla tietokoneella osoitteessa 
music.nokia.com. Jos tarvitset lisätietoja, valitse 
Nokia-musiikkikaupan pääsivulla Ohjeet.

Nokia Podcasting
Nokia Podcasting -sovellu
podcast-tiedostoja langa
jakaa ääni- ja videopodca

Voit avata podcasting-so
-näppäintä ja valitsem

Lisätietoja on laajennetus
www.nseries.com/suppor

Radio 
1 Kytke yhteensopiva ku
2 Paina ensin -näpp

Radio. 
3 Voit aloittaa kanavaha

pitämällä medianäppä

Voit tarkastella kuuntelem
valitsemalla  tai Vali
(verkkopalvelu).

Jos et pysty käyttämään V
operaattorisi tai alueella 
tue Visual Radio -toimint
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teen käyttämistä koskevia ohjeita. 
usta käyttäessäsi valitsemalla 

 tärkeää tietoa laitteestasi.

ietoja, ladattavia tuotteita ja 
yviä palveluja löydät osoitteesta 
rt tai paikallisesta Nokian Web-

keudet pidätetään.

g People, Nseries, N81, Navi, 
 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä 
merkkejä. Muut tässä asiakirjassa 
ritysten nimet voivat olla 
kkejä tai kauppanimiä.
2

Pelit
Nokia N81 on yhteensopiva N-Gage-pelitoimintojen 
kanssa. N-Gage-laitteella voit hakea ja pelata 
korkealaatuisia monen pelaajan pelejä.

Laite sisältää jommankumman seuraavista sovelluksista:
• Discover N-Gage -sovellus – Tällä esikatselu-

sovelluksella saat tietoja tulevista N-Gage-peleistä, 
voit kokeilla pelien esittelyitä ja hakea sekä asentaa 
täydellisen N-Gage-sovelluksen, kun se on saatavilla.

• N-Gage-sovellus – Tällä kaikki toiminnot sisältävällä 
sovelluksella saat käyttöösi kaikki N-Gage-
pelitoiminnot. Sovellus korvaa Discover N-Gage 
-sovelluksen valikossa. Voit muun muassa etsiä uusia 
pelejä, kokeilla ja ostaa pelejä, etsiä muita pelaajia, 
tarkastella pelipisteitä ja tapahtumia sekä käyttää 
chat-toimintoa. Jotkin toiminnot eivät ehkä ole 
käytettävissä, kun asennat ohjelman laitteeseen. 
Voit etsiä päivityksiä ohjelmaan osoitteesta 
www.n-gage.com.

Paina -näppäintä ja aloita valitsemalla Pelit.

Jotta kaikki N-Gage-toiminnot olisivat käytettävissäsi, 
laitteessa on oltava Internet-yhteys joko 
matkapuhelinverkon tai langattoman lähiverkon kautta. 
Lisätietoja datapalveluista saat palveluntarjoajaltasi. 

Lisätietoja on osoitteessa www.n-gage.com.

Tuki

Ohjeet
Ohjetoiminto antaa lait
Voit avata ohjeet sovell
Valinnat > Ohjeet.

Käyttöopas
Käyttöoppaassa on lisää

Tuki verkossa
Uusimmat oppaat, lisät
Nokia-tuotteeseesi liitt
www.nseries.com/suppo
sivustosta.

© 2007 Nokia. Kaikki oi

Nokia, Nokia Connectin
N-Gage ja Visual Radio
tai rekisteröityjä tavara
mainitut tuotteiden ja y
omistajiensa tavaramer



13

isuudet ovat SIM-korttikohtaisia 
MMS-kohtaisia tai niiden 
aitteiden yhteensopivuuden ja 
 mukaan. Jotkin palvelut ovat 
sta vastaan.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai 
tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman 
Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi 
oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa 
tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, 
NOKIA TAI SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA 
TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN 
ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI 
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA 
KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, 
LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI 
KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA 
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA 
ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI 
POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN 
ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus 
voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri 
kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Jotkin toiminnot ja omina
ja/tai verkkokohtaisia tai 
käytettävyys määräytyy l
tuettujen sisältömuotojen
saatavissa erillistä korvau
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