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Seadme klahvid ja muud osad 
(eestvaade)
Mudeli number: Nokia N82-1
Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N82.
1 Toitenupp
2 Nokia AV-liides (3,5 mm) ühilduvate peakomplektide, 

kõrvaklappide ja telesignaaliväljundi kaabli 
ühendamiseks

3 Valgusandur
4 Väiksema eraldusvõimega lisakaamera
5 Valikuklahvid

 Näpunäide. Klahvistiku lukustamiseks ja 
avamiseks vajutage esmalt vasakpoolset 
valikuklahvi ja siis klahvi .

6 Helistamisklahv
7 Menüüklahv 
8 Numbriklahvid
9 Juhtnupp
10 Kustutusklahv C
11 Multimeediumiklahv
12 Lõpetamisklahv 
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Seadme klahvid ja muud osad 
(tagantvaade ja külgvaated)
1 Ruumilise heliefekti tekitavad stereokõlarid
2 Kaamera aktiveerimise lüliti (objektiivikattega)
3 Suumi-/helitugevusnupp
4 Ksenoon-välklamp
5 Põhikaamera kvaliteetsete piltide tegemiseks ja 

videoklippide salvestamiseks (eraldusvõimega kuni 
viis megapikslit)

6 Läbivaatusnupp 
7 Kaheasendiline kaameranupp  –

automaatteravustamiseks, pildistamiseks 
ja videoklippide salvestamiseks

8 Micro-USB-liides –ühilduva arvutiga ühendamiseks
9 Mälukaardipesa ühilduva microSD-kaardi jaoks
10 Laadija ühenduspesa
11 Mikrofon
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(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine
(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. 
Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

1 Hoidke seadet nii, et see oleks tagaküljega teie poole. 
Hoidke lukustusnuppu all ning libistage tagakaant ja 
tõstke see üles.

2 SIM-kaardi hoidiku avamiseks nihutage hoidikut 
paremale ja tõstke see üles.

3 Asetage SIM-kaart kaardihoidikusse. Veenduge, et 
hoidikusse asetatud kaardi kaldnurk jääks hoidiku 
kaldnurgaga kohakuti ning et kaardi kontaktid jääksid 

seadme poole. Hoidiku lukustamiseks oma kohale 
libistage seda vasakule, kuni see pessa kinnitub. 

4 Paigaldage aku.

5 Asetage tagakaas uuesti oma kohale, sobitades 
kaane kinnitusnagad vastavatesse süvenditesse. 
Seejärel lükake kaas kinni.
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Seadme sisselülitamine
1 Vajutage toitenuppu 

ning hoidke seda all.
2 Kui seade küsib PIN-koodi 

või lukukoodi, sisestage see 
ja vajutage vasakpoolset 
valikuklahvi. Tehases 
programmeeritud 
lukukood on 12345.

Seadmel on sisemised antennid.

 Märkus. Nagu kõigi 
raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge 
puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, 
kui selleks pole vajadust. Näiteks ärge puudutage 
antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali edastava või 
vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside 
kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust 
suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.

1 Mobiilsideseadme 
antenn

2 Bluetooth-side/
traadita side 
kohtvõrgu (WLAN) 
antenn

3 GPS-vastuvõtja

Aku laadimine
1 Ühendage ühilduv 

laadija toitevõrku.
2 Ühendage toitejuhe 

seadmega. Kui aku 
on täiesti tühi, võib 
laadimistähise liikuma 
hakkamiseks tavalisest 
veidi kauem aega 
kuluda.

3 Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähis liikumise. 
Eraldage laadija esmalt seadmest ja siis toitevõrgust.
 Näpunäide. Kui te laadijat ei kasuta, eraldage see 

seinakontaktist. Seinakontakti ühendatud laadija 
tarbib elektrit isegi siis, kui ta pole seadmega 
ühendatud.
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Mälukaart
Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga 
ning käesoleva seadme jaoks 
mõeldud microSD-kaarte. 
Mälukaartide puhul kasutab Nokia 
tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki 
mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, 
mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja 
seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

Mälukaardi paigaldamine
Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse sisestatud. 
Kui mälukaart pole sisestatud, tehke järgmist.
1 Asetage sõrm 

mälukaardipesa 
luugist allpool 
asuvasse 
õnarusse ja 
kergitage luuki. 
Nihutage luuki 
vasakule, kuni 
luugi hinged nähtavale ilmuvad, ja avage luuk 
vasakule poole.

2 Asetage ühilduv 
mälukaart 
kaardipessa. 
Veenduge, et kaardi 
kontaktid asuksid 
üleval ja suunaga 
pesa poole.

3 Lükake kaart sisse. 
Kaardi kohalekinnitumisel 
kuulete klõpsatust.

4 Lükake luugi hinged tagasi sisse 
ja sulgege luuk. Veenduge, et 
luuk oleks korralikult suletud.

Mälukaardi väljutamine
 NB! Ärge võtke MMC-kaarti seadmest välja sellise 

toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. 
Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda 
nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile 
salvestatud andmed.

Mälukaardi eemaldamiseks tehke järgmist.
1 Enne kaardi eemaldamist vajutage toitenuppu ja valige 

Eemalda mälukaart. Kõik rakendused suletakse.
2 Kui kuvatakse teade Mälukaardi eemaldamisel 

sulguvad kõik avatud rakendused. Eemaldan ikkagi?, 
valige Jah.
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3 Kui kuvatakse teade Võta 
mälukaart välja ja vajuta OK, 
avage mälukaardipesa kate.

4 Mälukaardi pesast 
vabastamiseks suruge kaarti.

5 Tõmmake mälukaart pesast 
välja. Kui seade on sisse 
lülitatud, valige OK.

Kaamera
Põhikaamera aktiveerimiseks avage objektiivi kate 
kaamera aktiveerimise lüliti abil või vajutage , 
valige Rakendused > Kaamera ja avage objektiivi kate. 
Põhikaamera sulgemiseks sulgege objektiivi kate.

 Näpunäide. Avatud objektiivikattega põhikaamera 
aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke 
seda all.

Pildistamiseks tehke järgmist.
1 Kui kaamera töötas seni videore¾iimis, valige aktiivsel 

tööriistaribal pildistusre¾iim.
2 Objekti teravustuspunkti 

lukustamiseks vajutage 
kaameranupp pooleldi 
alla (ainult põhikaamera 
puhul; maastiku- ja 
spordivõtte puhul pole 
kasutatav). Ekraanile 
ilmub roheline 
teravustustähis. Kui teravustuspunkti ei lukustatud, 
ilmub ekraanile punane teravustustähis.

3 Pildistamiseks vajutage kaameranuppu.

Pildi suurendamiseks või vähendamiseks kasutage seadme 
suuminuppu.
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Stseen aitab teil leida pildistamisoludele vastavaid värvi- 
ja valguseseadeid. Stseeni muutmiseks valige aktiivsel 
tööriistaribal Stseenire¾iimid ja soovitud stseen.

Pildi või videoklipi saatmiseks multimeediumsõnumiga, 
e-kirjaga või mõne muu ühendusviisi vahendusel vajutage 
helistamisklahvi või valige aktiivsel tööriistaribal 
Saada  (võrguteenus).

Jäädvustatud pildi või videoklipi kustutamiseks valige 
aktiivsel tööriistaribal Kustuta .

Ksenoon-välklamp
Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või 
looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. 
Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Hämaras pildistamiseks on põhikaamera varustatud 
ksenoon-välklambiga. Välklambi seadeteks saate 
aktiivsel tööriistaribal määrata Sisse , Välja , 
Automaatne  või Väh. punas. . Ksenoon-välklampi 
ei saa kasutada, kui olete aktiveerinud ühe järgmistest 
valikutest.
• Spordistseen
• Sarivõttere¾iim
• Lisakaamera
• Videore¾iim

Kui välklamp pole täielikult laetud ja te pole seadnud 
välklambi re¾iimiks Välja, ei saa te pildistada. Kui 
välklampi laetakse, vilgub ekraanil tähis . Ksenoon-
välklambi laadimiseks kulub tavaliselt mõni sekund.

Võrgu kaudu jagamine
Pilte ja videoklippe saate teistega jagada ühilduvate 
veebialbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate 
ühilduvate ühiskasutusteenuste kaudu (võrguteenus). 
Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustanditena 
salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning 
albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub 
teenusepakkujast.

Enne, kui saate pilte ja videoid võrgus jagada, 
peate vastava teenuse tellima mõnelt veebis piltide 
ühiskasutusteenust osutavalt teenusepakkujalt ja looma 
uue konto. Üksikasjalikumat teavet teenuse tellimise kohta 
saate oma teenusepakkujalt.

Faili hõlpsaks üleslaadimiseks vajutage , valige 
Galerii > Pildid ja video, üleslaaditav fail ja aktiivsel 
tööriistaribal .
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Multimeediumimenüü
Multimeediumimenüüs saate 
vaadata enam kasutatavat 
multimeediumisisu (nt pilte 
ja videoid, muusikaklippe, 
lemmik-veebijärjehoidjaid 
ning rakendusse Nokia Maps 
salvestatud asukohti). 
Lisaks saate sellesse 
menüüsse lisada oma 
lemmikmängud või määrata 
lemmikkontaktid, kellele 
saate selle menüü kaudu 
helistada või lühisõnumeid 
saata.

Valitud sisu kuvatakse vastavas rakenduses.

Multimeediumimenüü avamiseks või sulgemiseks vajutage 
multimeediumiklahvi. Multimeediumimenüüs liikumiseks 
kasutage juhtnuppu.

Positsioneerimine (GPS)
GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem, 
mis hõlmab 24 satelliiti ja maapealseid jaamu, mis 
jälgivad satelliitide tööd. Seadmel on sisseehitatud 
GPS-vastuvõtja.

Asukohaandmete täpsust võib mõjutada ka halb 
satelliitgeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti 
võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud 
pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib 
GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas. 
Esmakordseks asukoha määramiseks võib kuluda mitu 
minutit.

GPS-vastuvõtja 
paikneb teie 
seadme ülaosas. 
Vastuvõtja 
kasutamisel 
hoidke seadet 
käes püstiasendis 
umbes 
45-kraadise 
nurga all nii, 
et taevalaotus oleks takistusteta nähtav.

Teie seade toetab A-GPS- (GPS-i ja mobiilside 
kombinatsiooni) teenust (võrguteenus). A-GPS-i 
kasutatakse pakettandmeside kaudu vajalike 
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geograafiliste andmete vastuvõtmiseks. Kui seade võtab 
satelliitidelt signaale vastu, kasutatakse neid andmeid 
teie praeguse asukoha koordinaatide arvutamisel.

GPS-seadmete positsioneerimisandmete täpsus 
pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha 
kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel 
kunagi ainuüksi GPS-vastuvõtja ja mobiilsidevõrgu 
andmetele.

Kaardid
Rakenduse Kaardid abil saate kaardilt vaadata oma 
praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide 
kaarte, otsida aadresse ja kavandada marsruute ühest 
asukohast teise liikumiseks. Kaartide saadavus on riigiti 
erisugune. Rakenduse Kaardid avamiseks vajutage  ja 
valige Kaardid.

Kui avate rakenduse Kaardid, suumib rakendus 
teie viimatise seansi käigus salvestatud asukohta.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või 
ebatäielikud. Ärge jääge kunagi lootma ainult selles 
seadmes allalaadituna kasutatavatele kaartidele.

Kaartide allalaadimine
Nokia Map Loader on arvutirakendus, mille abil saate 
erinevate piirkondade ja riikide kaarte oma seadmesse 

installida. Rakenduse Nokia Map Loader kasutamiseks 
peate selle esmalt ühilduvasse arvutisse alla laadima. 
Rakenduse saate Internetist alla laadida veebilehelt 
www.nokia.com/maps. Järgige ekraanil kuvatavaid 
juhiseid.

 Näpunäide. Kaarte saab alla laadida ka traadita side 
kohtvõrgu ühenduse kaudu.

Kui sirvite kaarti ekraanil (nt liigute mõnele muule riigile) 
ja teil on loodud Interneti-ühendus, laaditakse uus kaart 
alla automaatselt. Kaartide allalaadimine võib tähendada 
teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude 
ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta 
võtke ühendust teenusepakkujaga.

Ekraanil kuvatavalt andmemahuloendurilt (kB) saate 
vaadata ülekantud andmete mahtu. Loendur kuvab 
võrguliikluse ajal edastatavat andmemahtu, kui sirvite 
kaarte, koostate uusi marsruute või otsite asukohti veebis.

Kaardid salvestatakse seadme mällu või ühilduvale 
mälukaardile (kui see on seadmesse paigaldatud) 
automaatselt.



11

Otsing
Praeguse asukoha või muude 
asukohtade lähedusse 
jäävate huviväärsuste 
vaatamiseks kaardil valige 
Valikud > Leia koht > 
Lähedal ja soovitud 
kategooria. Soovitud 
huviväärsuse otsimiseks nime 
järgi valige Valikud > Leia 
koht > Märksõnaotsing või 
alustage nime esimeste 
tähtede sisestamisega ja 
valige Leia. Asukoha 
otsimiseks aadressi järgi valige Valikud > Leia koht > 
Aadressi järgi.

Otsingutulemite vaatamiseks kaardil vajutage juhtnuppu 
ja valige Näita kaardil. Tulemiloendisse naasmiseks 
valige Tagasi.

Tugiteenused

Abi
Spikritekstide funktsioon pakub juhiseid seadme 
kasutamise ajal. Funktsiooni avamiseks suvalisest 
rakendusest valige Valikud > Abi.

Kasutusjuhend
Muud olulist teavet selle seadme kohta leiate 
kasutusjuhendist.

Veebitugi
Värskeima juhendi, lisateavet, allalaaditavad failid ja 
Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt 
www.nseries.com/support või kohalikult Nokia 
veebisaidilt.

 Näpunäide. Tugiteenuste lehti saate avada ka 
seadme veebibrauseri kaudu.
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