
Käytön aloittaminen

Nokia N82
1. painos FIMalli: N82-1
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Näppäimet ja osat (etupuoli)
Mallinumero: Nokia N82-1.
Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N82.
1 Virtanäppäin
2 Nokia AV -liittimeen (3,5 mm) voi kytkeä 

yhteensopivan handsfree-kuulokkeen, yleiskuulokkeet 
tai TV-ulostulokaapeleita.

3 Valoisuuden tunnistin
4 Kakkoskamera, jossa pienempi tarkkuus
5 Valintanäppäimet

 Vihje: Voit lukita näppäimet tai avata 
niiden lukituksen painamalla ensin vasenta 
valintanäppäintä ja sitten -näppäintä.

6 Soittonäppäin
7 Valikkonäppäin 
8 Numeronäppäimistö
9 Selausnäppäin
10 Poistonäppäin (C)
11 Multimedianäppäin
12 Lopetusnäppäin 
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Näppäimet ja osat 
(takapuoli ja sivut)
1 Stereokaiuttimet, joissa 3D-äänitehosteet
2 Kameran käynnistyskytkin ja linssisuojus
3 Zoomin/äänenvoimakkuuden säätönäppäin
4 Ksenon-salama
5 Pääkamera suuritarkkuuksisia kuvia ja videoita varten 

(jopa 5 megapikseliä)
6 Katselunäppäin 
7 2-vaiheisella kuvausnäppäimellä  voit käyttää 

automaattista tarkennusta, ottaa valokuvia ja 
kuvata videota.

8 Micro-USB-liitin, jolla laitteen voi liittää 
yhteensopivaan PC-tietokoneeseen.

9 Muistikorttipaikka yhteensopivaa microSD-korttia 
varten

10 Laturin liitin
11 Mikrofoni
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(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen
USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, 
jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

1 Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. 
Pidä vapautuspainiketta painettuna, liu’uta kantta 
ja nosta se ylös.

2 Vapauta SIM-kortin pidike liu’uttamalla pidikettä 
oikealle ja nostamalla se ylös.

3 Aseta SIM-kortti kortin pidikkeeseen. Varmista, että 
kortin viisto kulma osoittaa pidikkeen viistoa kulmaa 
kohti ja että kortin liittimet ovat alaspäin. Lukitse 

pidike paikalleen liu’uttamalla sitä vasemmalle, 
takaisin korttipaikkaan. 

4 Aseta akku paikalleen.

5 Aseta kansi niin, että lukitussalvat osoittavat niihin 
kuuluvia lovia kohti, ja liu’uta kansi paikalleen.
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Virran kytkeminen laitteeseen
1 Pidä virtanäppäintä 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

3 GPS-vastaanotin

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.
 Vihje: Irrota laturi pistorasiasta, kun laturi ei ole 

käytössä. Pistorasiaan kytketty laturi kuluttaa virtaa 
silloinkin, kun siihen ei ole kytketty laitetta.
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Muistikortti
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
Muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin ei ole, 
toimi seuraavasti:
1 Aseta sormi 

muistikorttipai-
kan luukun 
alapuolella 
olevaan 
syvennykseen ja 
nosta luukkua. 
Vedä luukkua 
vasemmalle, jolloin sarana tulee esiin, ja käännä 
luukku sivulle.

2 Aseta yhteensopiva 
muistikortti 
korttipaikkaan. 
Varmista, että 
kortin liittimet 
ovat ylöspäin ja 
korttipaikkaa kohti.

3 Työnnä kortti sisään. 
Kun kortti lukittuu paikalleen, 
kuuluu napsahdus.

4 Työnnä sarana takaisin sisään 
ja sulje luukku. Varmista, että 
luukku on suljettu kunnolla.

Muistikortin poistaminen
 Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia 

käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken 
toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, 
ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Poista kortti seuraavasti:
1 Ennen kuin poistat kortin, paina virtanäppäintä ja 

valitse Poista muistikortti. Kaikki sovellukset 
sulkeutuvat.

2 Kun näyttöön tulee teksti Muistikortin poisto sulkee 
kaikki avoimet sovellukset. Poistetaanko silti?, 
valitse Kyllä.
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3 Kun näytössä näkyy viesti Poista 
muistikortti ja paina OK, voit 
avata muistikorttipaikan 
luukun.

4 Vapauta muistikortti 
korttipaikasta painamalla sitä.

5 Vedä muistikortti ulos. Jos 
laitteeseen on kytketty virta, 
valitse OK.

Kamera
Voit ottaa pääkameran käyttöön avaamalla linssisuojuksen 
kameran käyttökytkimellä tai painamalla -näppäintä 
ja valitsemalla Sovellukset > Kamera sekä avaamalla 
linssisuojuksen. Voit sulkea pääkameran sulkemalla 
linssisuojuksen.

 Vihje: Voit ottaa pääkameran käyttöön, kun 
linssisuojus on jo auki, pitämällä kuvausnäppäintä 
painettuna.

Näin otat kuvan:
1 Jos kamera on videotilassa, valitse kuvaustila 

aktiiviselta työkaluriviltä.
2 Jos haluat lukita 

tarkennuksen kohteeseen, 
paina kuvausnäppäin 
puoliväliin (koskee vain 
pääkameraa, ei 
käytettävissä maisema- 
ja urheilunäkymissä). 
Näyttöön tulee vihreä 
tarkennuksen lukituksen ilmaisin. Jos kamera ei voinut 
lukita tarkennusta, näyttöön tulee punainen ilmaisin.

3 Ota kuva painamalla kuvausnäppäintä.

Voit pienentää tai suurentaa kohdetta käyttämällä laitteen 
zoomausnäppäintä.
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Näkymän avulla löydät helposti ympäristöön sopivat väri- 
ja valaistusasetukset. Voit vaihtaa näkymän valitsemalla 
aktiiviselta työkaluriviltä Näkymät ja sitten näkymän.

Jos haluat lähettää kuvan tai videon multimediaviestissä, 
sähköpostiviestissä tai muuta yhteystapaa käyttämällä, 
paina soittonäppäintä tai valitse aktiiviselta työkaluriviltä 
Lähetä  (verkkopalvelu).

Voit poistaa ottamasi kuvan tai videon valitsemalla 
aktiiviselta työkaluriviltä Poista .

Ksenon-salama
Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä 
laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä 
salamaa kuvaa ottaessasi.

Pääkamerassa on ksenon-salama huonoja valaistusoloja 
varten. Voit valita salaman tilaksi aktiiviselta työkaluriviltä 
Aina käyt. , Ei käytössä , Automaatt.  tai 
Punas. väh. . Ksenon-salama ei ole käytettävissä, 
kun käytössä on
• urheilunäkymä
• sarjakuvaus
• etukamera
• videotila.

Et voi ottaa kuvaa, ennen kuin salama on täysin 
latautunut, ellet ole valinnut salaman asetukseksi 
Ei käytössä. Kun salama latautuu,  vilkkuu näytössä. 
Ksenon-salama latautuu tavallisesti parissa sekunnissa.

Online-jako
Voit tallentaa kuvia ja videoleikkeitä yhteensopiviin 
online-albumeihin, blogeihin tai muihin Webissä 
oleviin palveluihin, joista muut käyttäjät voivat katsella 
niitä (verkkopalvelu). Voit lähettää sisältöä, tallentaa 
keskeneräisiä merkintöjä luonnoksina ja jatkaa niiden 
muokkaamista myöhemmin sekä tarkastella albumien 
sisältöä. Tuetut sisältötyypit saattavat vaihdella 
palveluntarjoajan mukaan.

Ennen kuin voit jakaa kuvia ja videoita verkossa, sinun on 
tilattava palvelu kuvien online-jakoa tarjoavalta 
palveluntarjoajalta ja luotava uusi tili. Lisätietoja palvelun 
tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää tiedoston helposti painamalla -näppäintä 
ja valitsemalla Galleria > Kuvat ja videot, lähetettävän 
tiedoston ja sitten  aktiiviselta työkaluriviltä.
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Multimediavalikko
Multimediavalikon 
avulla voit tarkastella 
useimmin käyttämääsi 
multimediasisältöä, 
kuten kuvia ja videoita, 
musiikkileikkeitä, suosikki-
Web-kirjanmerkkejäsi ja 
Nokia Maps -sovellukseen 
tallennettuja sijainteja. 
Voit myös käynnistää 
suosikkipelejäsi tai määrittää 
osoitekirjaan tallentamiesi 
henkilöiden joukosta 
suosikkisi ja soittaa tai lähettää heille tekstiviestejä.

Valittu sisältö näkyy asianomaisessa sovelluksessa.

Voit avata tai sulkea multimediavalikon painamalla 
multimedianäppäintä. Voit siirtyä multimediavalikossa 
selausnäppäimen avulla.

Paikannus (GPS)
GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen 
radionavigointijärjestelmä, johon kuuluu 24 satelliittia 
ja niiden toimintaa valvovat maa-asemat. Nokia N95 
-laitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin.

Huono satelliittigeometria voi vaikuttaa sijaintitiedon 
tarkkuuteen. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet 
sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen 
toimivuuteen ja tarkkuuteen. GPS-vastaanotinta tulee 
käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona. 
Ensimmäinen sijainnin paikannus kestää useita 
minuutteja.

GPS-vastaanotin 
on laitteen 
yläosassa. 
Kun käytät 
vastaanotinta, 
käännä laite 
pystyasennosta 
noin 45 asteen 
kulmaan. 
Huolehdi siitä, 
että mitkään esteet eivät peitä taivasta.

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -järjestelmää 
(verkkopalvelu). A-GPS-järjestelmää käyttämällä voidaan 
hakea lisätietoja pakettidatayhteyden kautta. Ne ovat 
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apuna sijainnin laskemisessa, kun laite vastaanottaa 
signaaleja satelliiteista.

GPS-laitetta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin 
määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai suunnistuksessa 
pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja 
matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Kartat
Kartat-sovelluksessa näet sijaintisi kartalla, voit selata 
eri kaupunkien ja maiden karttoja, voit etsiä osoitteita 
ja suunnitella reittejä. Karttojen saatavuus vaihtelee 
maittain. Voit avata sovelluksen painamalla -näppäintä 
ja valitsemalla Kartat.

Kun Kartat-sovellus avataan, se näyttää edellisen 
istunnon aikana viimeksi tallennetun kohteen kartalla 
suurennettuna.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin 
epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota 
pelkästään tähän laitteeseen hakemiisi karttoihin.

Karttojen hakeminen
Nokia Map Loader on tietokoneohjelma, jota käyttämällä 
voit hakea Internetistä eri maiden karttoja ja asentaa ne 
laitteeseen. Ennen kuin voit käyttää Nokia Map Loader 
-sovellusta, sinun on asennettava se yhteensopivaan 

tietokoneeseen. Voit hakea ohjelman Internetistä 
osoitteesta www.nokia.com/maps. Noudata näyttöön 
tulevia ohjeita.

 Vihje: Voit hakea karttoja myös käyttämällä 
langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Kun selaat karttaa näytössä ja siirryt esimerkiksi toiseen 
maahan, sovellus hakee automaattisesti uuden kartan 
edellyttäen, että sinulla on Internet-yhteys. Karttojen 
hakeminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen 
palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron 
kuluista saat palveluntarjoajalta.

Voit katsoa näytössä näkyvästä laskurista, paljonko tietoja 
on siirtynyt (kt). Laskuri näyttää verkon kautta tapahtuvan 
liikenteen, kun selaat karttoja, luot reittejä tai etsit 
paikkoja verkon kautta.

Kartat tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin tai 
yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on asetettu 
laitteeseen).
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Hae
Jos haluat tarkastella 
nykyisen sijaintisi tai muun 
karttapisteen lähellä olevia 
kohteita, valitse Valinnat > 
Etsi paikka > Lähellä ja 
luokka. Jos haluat etsiä 
kohdetta nimen mukaan, 
valitse Valinnat > Etsi 
paikka > Avainsanahaku tai 
kirjoita nimen ensimmäiset 
kirjaimet ja valitse sitten 
Etsi. Jos haluat etsiä paikan 
osoitteen mukaan, valitse 
Valinnat > Etsi paikka > Osoitteella.

Jos haluat tarkastella haun tulosta kartalla, paina 
selausnäppäintä ja valitse Näytä kartalla. Voit palata 
hakutulosluetteloon valitsemalla Takaisin.

Tuki

Ohjeet
Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. 
Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla 
Valinnat > Ohjeet.

Käyttöopas
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Tuki verkossa
Uusimmat oppaat, lisätietoja, ladattavia tuotteita ja 
Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta 
www.nseries.com/support tai paikallisesta Nokian 
Web-sivustosta.

 Vihje: Voit käyttää tukisivuja myös laitteen 
Web-selaimella.
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