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Tlaèidlá a súèasti (pohåad spredu)
Èíslo modelu: Nokia N82-1

V nasledujúcom texte pou¾ívame oznaèenie Nokia N82.

1 Vypínaè
2 AV konektor Nokia (3,5 mm) pre kompatibilné 

headsety, slúchadlá a televízne káble
3 Snímaè osvetlenia
4 Sekundárny fotoaparát s ni¾¹ím rozlí¹ením
5 Výberové tlaèidlá

 Tip: Ak chcete zablokova» alebo odblokova» 
tlaèidlá, stlaète åavé výberové tlaèidlo a potom 
tlaèidlo .

6 Tlaèidlo Vola»
7 Tlaèidlo Menu 
8 Èíselné tlaèidlá
9 Navigaèné tlaèidlo
10 Tlaèidlo Vymaza» C
11 Multimediálne tlaèidlo
12 Tlaèidlo Koniec
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Tlaèidlá a súèasti 
(pohåad zozadu a zboku)
1 Stereoreproduktory s 3D efektom
2 Tlaèidlo zapnutia fotoaparátu s krytom objektívu
3 Tlaèidlo Zoom/Hlasitos»
4 Xenónový blesk
5 Hlavný fotoaparát pre snímky s vysokým rozlí¹ením 

(a¾ do pä» megapixlov) a videozáznamy
6 Tlaèidlo Prehåad 
7 2-polohová spú¹»  na automatické 

zaostrovanie, fotografovanie statických snímok 
a nahrávanie videoklipov

8 Konektor microUSB na pripojenie ku kompatibilnému 
poèítaèu

9 Otvor pre kompatibilnú pamä»ovú kartu microSD
10 Konektor pre nabíjaèku
11 Mikrofón
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Vlo¾enie karty (U)SIM a batérie
Karta USIM je roz¹írenou verziou karty SIM a podporujú ju 
mobilné telefóny urèené pre siete UMTS.

Uchovávajte v¹etky karty SIM mimo dosahu malých detí.

Pred vybratím batérie prístroj v¾dy vypnite a odpojte od nabíjaèky.

1 Otoète prístroj zadnou stranou k sebe, stlaète 
a podr¾te istiaci prvok, vysuòte kryt a zlo¾te ho.

2 Dr¾iak karty SIM uvoånite posunutím dr¾iaka doprava 
a zdvihnutím.

3 Kartu SIM vlo¾te do dr¾iaka karty. Skontrolujte, èi 
skosený roh karty smeruje ku skosenému rohu dr¾iaka 
a plô¹ka s kontaktmi na karte je otoèená smerom 

nadol. Dr¾iak karty zasuòte doåava a potom spä» 
do otvoru. Dr¾iak zapadne na miesto. 

4 Vlo¾te batériu.

5 Kryt nasaïte tak, aby západky smerovali k príslu¹ným 
otvorom, a zasuòte ho na miesto.
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Zapnutie telefónu
1 Stlaète a podr¾te vypínaè.
2 Ak prístroj vy¾iada kód PIN 

alebo blokovací kód, zadajte ho 
a stlaète åavé výberové tlaèidlo. 
©tandardne je blokovací kód 
nastavený na hodnotu 12345.

Vá¹ prístroj má vnútorné antény.

 Poznámka: Podobne ako 
pri iných rádiofrekvenèných 
prístrojoch sa zbytoène 
nedotýkajte antény, keï ju prístroj vyu¾íva. Nedotýkajte 
sa celulárnej antény napríklad poèas hovoru. Kontakt 
s vysielacou alebo prijímacou anténou zhor¹uje kvalitu 
rádiovej komunikácie a mô¾e spôsobi», ¾e prístroj bude 
pracova» s vy¹¹ím výkonom, ne¾ je normálne potrebné, 
a skráti sa tým dµ¾ka napájania z batérie.

1 Celulárna anténa
2 Technológia 

Bluetooth/anténa 
bezdrôtovej siete LAN

3 Prijímaè systému GPS

Nabitie batérie
1 Zapojte kompatibilnú 

nabíjaèku do sie»ovej 
zásuvky.

2 Zapojte ¹núru 
z nabíjaèky do 
telefónu. Ak je batéria 
úplne vybitá, indikátor 
nabíjania sa mô¾e 
zobrazi» a¾ po chvíli.

3 Keï je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania sa 
prestane pohybova». Odpojte nabíjaèku z prístroja 
a potom zo sie»ovej zásuvky.
 Tip: Ak nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju zo sie»ovej 

zásuvky. Nabíjaèka zapojená do sie»ovej zásuvky 
spotrebúva elektrickú energiu, dokonca aj keï nie 
je zapojená do prístroja.
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Pamä»ová karta
Pou¾ívajte iba kompatibilné karty 
microSD schválené spoloènos»ou 
Nokia, urèené na pou¾itie v tomto 
prístroji. Nokia sa riadi schválenými 
priemyselnými normami pre pamä»ové karty, ale karty 
niektorých znaèiek nemusia by» úplne kompatibilné 
s týmto prístrojom. Pri pou¾ití nekompatibilnej karty 
mô¾e dôjs» k po¹kodeniu karty a prístroja a mô¾e 
dôjs» aj k poru¹eniu dát, ulo¾ených na karte.

Uchovávajte v¹etky pamä»ové karty mimo dosahu 
malých detí.

Vlo¾enie pamä»ovej karty
V prístroji u¾ mô¾e by» vlo¾ená pamä»ová karta. 
Ak nie je, postupujte týmto spôsobom:
1 Vlo¾te prst 

do ¹trbiny 
pod dvierkami 
otvoru pre 
pamä»ovú kartu 
a nadvihnite ich. 
Potiahnutím 
dvierok doåava 
ich uvoånite a otvorte smerom nabok.

2 Do otvoru vlo¾te 
kompatibilnú 
pamä»ovú kartu. 
Skontrolujte, èi 
plô¹ka s kontaktmi 
na pamä»ovej karte 
smeruje nahor, 
smerom k otvoru.

3 Zatlaète kartu dovnútra. 
Keï karta zapadne na miesto, 
budete poèu» jemné cvaknutie.

4 Zatlaète dvierka a zatvorte ich. 
Skontrolujte, èi sú zatvorené 
správne.

Vysunutie pamä»ovej karty
 Dôle¾ité: Nevyberajte pamä»ovú kartu uprostred 

èinnosti, keï prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete 
kartu poèas zápisu alebo èítania, mô¾e dôjs» 
k po¹kodeniu pamä»ovej karty ako aj prístroja, 
a dáta ulo¾ené na karte sa mô¾u znièi».

Ak chcete vysunú» pamä»ovú kartu, postupujte nasledovne:
1 Pred vysunutím karty stlaète vypínaè a vyberte polo¾ku 

Vybra» pam. kartu. V¹etky aplikácie sa zatvoria.
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2 Po zobrazení správy Vybratím pamä»ovej karty sa 
zatvoria v¹etky otvorené aplikácie. Vybra» aj tak? 
vyberte polo¾ku Áno.

3 Keï sa zobrazí správa Vyberte 
pamä»ovú kartu a stlaète 
tlaèidlo OK, otvorte dvierka 
otvoru na pamä»ovú kartu.

4 Potlaèením uvoånite pamä»ovú 
kartu z otvoru.

5 Vytiahnite pamä»ovú kartu. 
Ak je telefón zapnutý, 
stlaète tlaèidlo OK.

Foto-Video
Ak chcete aktivova» hlavný fotoaparát, pomocou tlaèidla 
na zapnutie fotoaparátu otvorte kryt objektívu alebo 
stlaète tlaèidlo , vyberte polo¾ku Aplikácie > 
Foto-Video a otvorte kryt objektívu. Ak chcete 
zatvori» hlavný fotoaparát, zatvorte kryt objektívu.

 Tip: Ak chcete aktivova» hlavný fotoaparát, keï je 
u¾ kryt objektívu otvorený, stlaète a podr¾te spú¹».

Pri fotografovaní postupujte takto:
1 Ak je vo fotoaparáte aktívny re¾im videosnímania, 

na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte re¾im 
fotosnímania.

2 Ak chcete zaostri» na 
objekt, stlaète spú¹» 
do polovice (iba hlavný 
fotoaparát, nie je 
k dispozícii pre scény 
Na ¹írku a ©port). 
Na displeji sa zobrazí 
zelený indikátor 
zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa èervený 
indikátor zaostrenia.

3 Fotografiu urobíte stlaèením spú¹te.

Záber zväè¹íte alebo zmen¹íte pomocou tlaèidla Zoom 
na prístroji.
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Scéna pomáha vybra» správne nastavenie farieb 
a osvetlenia v danom prostredí. Ak chcete zmeni» scénu, 
na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte polo¾ku Re¾imy 
záberu a príslu¹nú scénu.

Ak chcete fotosnímku alebo videoklip odosla» 
v multimediálnej správe, e-mailovej správe alebo 
prostredníctvom iného spôsobu pripojenia, stlaète 
tlaèidlo Vola» alebo na aktívnom paneli s nástrojmi 
vyberte polo¾ku Posla»  (slu¾ba siete).

Ak chcete vymaza» odfotografovanú snímku alebo 
nahratý videoklip, na aktívnom paneli s nástrojmi 
vyberte polo¾ku Vyma¾ .

Xenónový blesk
Pri pou¾ívaní blesku dodr¾iavajte bezpeènú vzdialenos». 
Nepou¾ívajte blesk pri fotografovaní åudí a zvierat 
z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk 
nezakrývajte.

Hlavný fotoaparát je vybavený xenónovým bleskom 
na fotografovanie pri slabom osvetlení. Blesk mô¾ete 
na aktívnom paneli s nástrojmi nastavi» na mo¾nos» 
Zapnutý , Vypnutá , Automatický  alebo 
Red. èerv. oèí . Xenónový blesk je dostupný v týchto 
prípadoch:
• scéna ©port,
• sekvenèný re¾im,

• predný fotoaparát,
• re¾im videosnímania.

Snímky nie je mo¾né fotografova», kým nie je blesk úplne 
nabitý. Mo¾né je to len v prípade, ¾e ste ho nastavili na 
mo¾nos» Vypnutá. Poèas nabíjania blesku na displeji bliká 
symbol . Nabíjanie xenónového blesku trvá zvyèajne 
niekoåko sekúnd.

Zdieåanie on-line
Zdieåa» mô¾ete fotosnímky a videoklipy v kompatibilných 
on-line albumoch, webových denníkoch alebo iných 
slu¾bách zdieåania on-line na webe (slu¾ba siete). 
Mô¾ete prená¹a» obsah, uklada» nedokonèené správy 
ako koncepty a pokraèova» v písaní neskôr, ako aj 
prezera» obsah albumov. Podporované typy obsahu 
závisia od poskytovateåa slu¾ieb.

Skôr ako budete môc» zdieåa» fotosnímky a videoklipy 
on-line, musíte si aktivova», resp. predplati» slu¾bu 
u poskytovateåa slu¾by zdieåania fotosnímok on-line 
a vytvori» nové konto. Podrobné informácie o aktivovaní, 
resp. predplatení tejto slu¾by si vy¾iadajte od 
poskytovateåa slu¾ieb.

Ak chcete jednoducho prenies» súbor, stlaète tlaèidlo , 
vyberte polo¾ku Galéria > Snímky a videá, súbor, ktorý 
chcete prenies» a tlaèidlo  na aktívnom paneli 
s nástrojmi.
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Menu Multimédiá
V menu Multimédiá 
si mô¾ete prezera» 
najpou¾ívanej¹í 
multimediálny obsah, 
napríklad fotosnímky, 
videoklipy, hudobné klipy, 
obåúbené webové zálo¾ky 
a lokality ulo¾ené v aplikácii 
Nokia Maps. Mô¾ete tie¾ hra» 
svoje obåúbené hry, definova» 
obåúbené kontakty a vola» im 
alebo odosiela» textové 
správy.

Vybratý obsah sa zobrazí v príslu¹nej aplikácii.

Ak chcete otvori» alebo zatvori» menu Multimédiá, 
stlaète multimediálne tlaèidlo. V menu Multimédiá 
sa mô¾ete pohybova» pomocou navigaèného tlaèidla.

Urèovanie polohy (GPS)
Systém GPS (Global Positioning System) je celosvetový 
rádiový navigaèný systém, ktorý zahàòa 24 satelitov a ich 
pozemné stanice monitorujúce ich èinnos». Vá¹ prístroj má 
zabudovaný prijímaè GPS.

Presnos» lokalizaèných údajov mô¾e by» ovplyvnená 
odchýlkami v geometrii satelitov. Dostupnos» a kvalita 
signálov GPS mô¾u negatívne ovplyvni» budovy 
a prirodzené preká¾ky, ako aj poveternostné podmienky. 
GPS prijímaè mo¾no pou¾íva» iba vonku, aby bol mo¾ný 
príjem GPS signálov. Prvé urèenie polohy mô¾e trva» 
niekoåko minút.

Prijímaè GPS 
je umiestnený 
v hornej èasti 
prístroja. 
Pri pou¾ívaní 
prijímaèa 
dr¾te prístroj 
smerom nahor 
a pohybujte ním 
v uhle pribli¾ne 
45 stupòov s voåným výhåadom na oblohu.

Vá¹ prístroj podporuje tie¾ asistovaný systém GPS (A-GPS) 
(slu¾ba siete). Systém A-GPS sa pou¾íva na získavanie 
doplnkových údajov prostredníctvom paketového 



10

dátového spojenia, ktoré pomáhajú pri vypoèítaní 
súradníc va¹ej aktuálnej polohy, zatiaå èo prístroj prijíma 
signály zo satelitov.

®iadny systém GPS sa nemá pou¾íva» na presné meranie 
polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste 
sa nikdy nemali bezvýhradne spolieha» na lokalizaèné 
údaje z prijímaèa GPS a celulárnych rádiových sietí.

Mapy
Pomocou aplikácie Mapy mô¾ete zobrazi» svoju aktuálnu 
polohu na mape, prezera» mapy rôznych miest a krajín, 
vyhåadáva» adresy a plánova» cesty. Pokrytie jednotlivých 
krajín mapou sa mô¾e lí¹i». Ak chcete otvori» aplikáciu 
Mapy, stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Mapy.

Po otvorení priblí¾i aplikácia Mapy polohu, ktorú ste 
ulo¾ili pri jej poslednom pou¾ití.

Takmer celá digitálna kartografia je do urèitej miery 
nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte 
na kartografické údaje, ktoré naèítate pre pou¾itie na 
tomto prístroji.

Naèítanie máp
Nokia Map Loader je poèítaèový softvér, pomocou ktorého 
mô¾e prístroj naèítava» a in¹talova» mapy rôznych krajín 
z internetu. Skôr ako budete môc» pou¾íva» aplikáciu 

Nokia Map Loader, musíte ju nain¹talova» 
do kompatibilného poèítaèa. Príslu¹ný softvér mô¾ete 
naèíta» z webovej stránky www.nokia.com/maps. 
Riaïte sa pokynmi na obrazovke.

 Tip: Mapy mô¾ete tie¾ naèíta» pomocou bezdrôtovej 
siete LAN.

Keï si prezeráte mapu na displeji zariadenia a prejdete 
napríklad na inú krajinu, nová mapa sa automaticky naèíta 
(k dispozícii, ak máte pripojenie na internet). Naèítavanie 
máp mô¾e zapríèini» prenos veåkých objemov dát 
v sieti poskytovateåa slu¾ieb. Informujte sa u svojho 
poskytovateåa slu¾ieb o poplatkoch za prenos dát.

Mno¾stvo prená¹aných údajov si mô¾ete pozrie» 
na poèítadle údajov (KB) zobrazenom na displeji. 
Na poèítadle sa zobrazuje mno¾stvo prená¹aných 
údajov pri prehåadávaní máp, vytváraní trás alebo 
håadaní lokalít on-line.

Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo 
na kompatibilnú pamä»ovú kartu (ak je vlo¾ená v prístroji).
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Håadanie
Ak si chcete pozrie» 
zaujímavé miesta v blízkosti 
va¹ej aktuálnej polohy alebo 
iné lokality na mape, vyberte 
polo¾ku Voåby > Nájs» 
miesto > Okolie a príslu¹nú 
kategóriu. Ak chcete 
vyhåada» zaujímavé miesta 
podåa názvu, vyberte polo¾ku 
Voåby > Nájs» miesto > 
Podåa kåúè. slov alebo 
zadajte prvé písmená názvu 
a vyberte polo¾ku Nájdi. 
Ak chcete vyhåada» lokalitu podåa adresy, vyberte 
polo¾ku Voåby > Nájs» miesto > Podåa adresy.

Ak si chcete pozrie» výsledok vyhåadávania na mape, 
stlaète navigaèné tlaèidlo a vyberte polo¾ku Zobrazi» 
na mape. Ak sa chcete vráti» do zoznamu výsledkov, 
vyberte polo¾ku Spä».

Podpora

Pomocník
Funkcia pomocníka vám poradí pri pou¾ívaní prístroja. 
Ak chcete otvori» Pomocníka z príslu¹nej aplikácie, vyberte 
polo¾ku Voåby > Pomocník.

Pou¾ívateåská príruèka
Pozrite si pou¾ívateåskú príruèku, v ktorej nájdete ïal¹ie 
dôle¾ité informácie o va¹om prístroji.

On-line
Nav¹tívte stránky www.nseries.com/support alebo webovú 
lokalitu miestneho zastúpenia spoloènosti Nokia, kde 
nájdete najnov¹ie pou¾ívateåské príruèky, dodatoèné 
informácie, súbory na stiahnutie a slu¾by pre svoj 
produkt Nokia.

 Tip: Stránky podpory mô¾ete otvori» aj vo webovom 
prehliadaèi v prístroji.
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