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Klavišai ir dalys (priekis ir viršus)

1 — Ausinė
2 — Pasirinkimo klavišai
3 — Skambinimo klavišas
4 — Meniu klavišas 
5 — Skaitinė klaviatūra

6 — Mikrofonas
7 — „Navi™“ ratukas; toliau vadinamas slinkties
klavišu
8 — Trynimo klavišas C
9 — Baigimo klavišas
10 — Daugiaformačių programų klavišas
11 — Šviesos jutiklis
12 — Antrinė kamera

1 — Įjungimo klavišas
2 — „Nokia“ garso/vaizdo jungtis, skirta
suderinamai laisvų rankų įrangai, ausinėms ir
televizoriaus išvesties jungtims
3 — „Micro USB“ jungtis, skirta krovikliui ir prie
suderinamo kompiuterio prijungti
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Klavišai ir dalys (galinė ir šoninės dalys)

1 ir 9 — Stereogarsiakalbiai su trimačiu garso
efektu
2 — Garsumo/mastelio keitimo klavišas
3 — Klaviatūros užrakinimo klavišas, skirtas
klaviatūrai užrakinti ir atrakinti
4 — 2 etapų fotografavimo klavišas, skirtas
automatiniam fokusavimui, nejudančių vaizdų
fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui
5 — Pagrindinė kamera, skirta aukštos skyros
atvaizdams fotografuoti ir vaizdo įrašams įrašyti
6 — Blykstės ir vaizdo įrašymo šviesa

7 — Skylutė riešo dirželiui
8 — Atminties kortelės lizdas, skirtas suderinamai
„microSD“ kortelei
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Spartieji išlendantys klavišai
Dėl sparčiųjų išlendančių klavišų galima vienu metu
atlikti keletą užduočių. Pvz., jei peržiūrite atvaizdus,
o „Muzikos grotuvas“ yra fone ir norite įjungti
ankstesnį arba kitą įrašą, spauskite atkūrimo/
pristabdymo klavišą, kad įgalintumėte persukimo
pirmyn ir atgal klavišus.

1 — Persukti pirmyn
2 — Atkurti/pristabdyti
3 — Sustabdyti
4 — Atsukti atgal
5 ir 8 — Mastelio keitimo klavišai (įgalinti, kai
šviečia)
6 ir 7 — Žaidimo klavišai (įgalinti veikiant
horizontaliam režimui) 5



SIM kortelės ir baterijos įdėjimas
Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir
atjunkite jį nuo įkroviklio.
1. Atsukite galinę

prietaiso dalį į save
ir laikydami
paspaudę
atlaisvinimo
mygtuką pakelkite
dangtelį.

2. Įdėkite SIM kortelę į
kortelės laikiklį.
Nupjautas kortelės
kampas turi būti
nukreiptas dešinėn, o
kortelės kontaktų
sritis – į apačią.

3. Įdėkite bateriją.

4. Kad vėl
uždarytumėte
dangtelį, pirmiausiai
įstatykite viršutinės
dalies fiksatorių į jam
skirtą angą, tada
spauskite žemyn, kol
dangtelis įsistatys į
vietą.
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Prietaiso įjungimas
1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.
2. Jei bus prašoma įvesti PIN

arba užrakto kodą,
įveskite jį ir paspauskite
kairįjį pasirinkimo klavišą.
Gamintojo nustatytas
užrakto kodas yra 12345.
Jei pamiršite kodą ir
užblokuosite prietaisą,
jūsų prietaisą reikės
taisyti ir gali būti taikomi
papildomi mokesčiai.
Daugiau informacijos suteiks „Nokia Care“
atstovybė arba jūsų paslaugų tiekėjas.
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Antenos vietos
Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė
antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo
siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami
duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant
tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas
gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali
sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

1 — „Bluetooth“ ir belaidžio LAN antena ir GPS
imtuvas
2 — FM siųstuvo antena
3 — Korinė antena
Atminkite, kad „Bluetooth", WLAN, GPS ir FM
siųstuvo antenos yra galiniame jūsų prietaiso
dangtelyje. Jei keisite galinį dangtelį, žiūrėkite, kad

naujajame dangtelyje būtų šios antenos, kitaip šie
ryšiai neveiks.
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Atminties kortelė
Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas
suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors
„Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių
pramoninius standartus, kai kurių gamintojų
kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo
prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite
pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje
esančius duomenis.

Atminties kortelės įdėjimas
Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą.
Jei ne, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įkiškite pirštą į už atminties kortelės angos

dangtelio esantį griovelį ir kilstelėkite dangtelį.
Stumkite dangtelį kairėn, kol pamatysite vyrius,
ir stumtelėkite dangtelį į šalį.

2. įdėkite suderinamą atminties
kortelę į lizdą; Įsitikinkite, kad
kortelės kontaktų sritis yra
nukreipta žemyn ir angos link.

3. įstumkite
kortelę; kortelei
užsifiksavus jai
skirtoje vietoje,
išgirsite
spragtelėjimą;

4. Įstumkite vyrius
atgal ir uždarykite dangtelį. Įsitikinkite, kad
dangtelis yra tinkamai uždarytas.

Atminties kortelės išėmimas

Svarbu žinoti:  Neišimkite atminties
kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys.
Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo
metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei
kortelėje esančius duomenis.
1. Prieš išimdami kortelę paspauskite įjungimo

klavišą ir pasirinkite Išimti atm. kortelę. Visos
programos išjungiamos.

2. Kai ekrane pasirodo užrašas Išėmus atminties
kortelę, bus uždarytos visos programos.
Vistiek išimti?, pasirinkite Taip. 9



3. Kai rodoma Išimkite
atminties kortelę ir
paspauskite „Gerai“,
atidarykite atminties
kortelės angos dangtelį.

4. Kad kortelė išlįstų iš
lizdo, spustelėkite ją.

5. Ištraukite atminties
kortelę. Jei prietaisas
įjungtas, pasirinkite Gerai.
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Baterijos įkrovimas
Įprastas įkrovimas
1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į

sieninį lizdą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie

prietaiso. Jei baterija visiškai
išsikrovusi, gali praeiti šiek
tiek laiko, kol ekrane pradės
mirksėti įkrovos juostelė.

3. Kai baterija visiškai įkrauta,
įkrovos juostelės segmentai
nustoja mirksėti. Ištraukite
įkroviklio laidą iš prietaiso,
tada ištraukite įkroviklį iš
sieninio lizdo.

Patarimas:  Kai įkroviklis nenaudojamas,
ištraukite jį iš sieninio lizdo. Į sieninį lizdą
įjungtas įkroviklis naudoja elektros energiją
net ir jei nėra prijungtas prie prietaiso.

USB įkrovimas
USB įkrovimo funkciją galite naudoti tada, kai
sieninis lizdas nėra pasiekiamas. Naudodami USB
įkrovimo funkciją, kraudami prietaisą taip pat galite
perduoti duomenis.

1. Kompiuterį ir prietaisą sujunkite suderinamu
USB kabeliu.

Patarimas:  Krauti taip pat galite kitu
suderinamu USB prietaisu.

2. Jei prietaisas yra įjungtas, galite pasirinkti
prietaiso ekrane rodomas USB režimo parinktis.
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Laisvų rankų įranga
Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų
rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti
kabelio režimą.

Perspėjimas:
Naudodami laisvų rankų
įrangą, veikiausiai girdėsite
mažiau aplinkinių garsų.
Nenaudokite laisvų rankų
įrangos, jeigu dėl jos gali kilti
pavojus jūsų saugumui.
Jei norite skambinti
nenaudodami rankų,
naudokite laisvų rankų įrangą
su suderinamu nuotolinio
valdymo įrenginiu arba
prietaiso mikrofoną.
Prie prietaiso „Nokia“ garso/
vaizdo jungties (3,5 mm)
galite prijungti ir suderinamą
išvesties į televizorių kabelį.
Neprijunkite gaminių,
kuriuose sukuriamas išvesties
signalas, kadangi jis gali
pažeisti prietaisą. Prie
„Nokia“ garso/vaizdo jungties
neprijunkite jokio įtampos
šaltinio.
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Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet
kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie
bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami
naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą
dėmesį į garsumo lygius.
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Nuorodos
Norėdami perjungti atidarytas programas,
palaikykite nuspaudę . Palikus programas veikti
fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti
trumpesnį laiką.
Norėdami peržiūrėti daugiaformatį turinį,
spauskite daugialypės terpės klavišą.
Norėdami prisijungti prie žiniatinklio (tinklo
paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu
palaikykite nuspaudę 0.
Daugumoje programų peržiūrėti daugiausiai
naudojamos funkcijos elementus ( ) galite
paspaudę slinkties klavišą.
Norėdami keisti aplinką, paspauskite įjungimo
klavišą ir pasirinkite kitą aplinką.
Norėdami įjungti bendrą ar begarsę aplinką,
veikiant laukimo režimui paspauskite ir palaikykite
nuspaudę #. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo
paslauga), šiuo veiksmu galite perjungti iš vienos
linijos į kitą.
Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę
(tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo
režimu palaikykite nuspaudę 1.

Norėdami atidaryti vėliausiai rinktų numerių
sąrašą, veikiant laukimo režimui paspauskite
skambinimo klavišą.
Norėdami naudoti balso komandas, prietaisui
veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę
dešinįjį pasirinkimo klavišą.
Norėdami iš meniu pašalinti programą, pasirinkite
ją ir paspauskite C . Kai kurių programų pašalinti
negalima.
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Ekrano simboliai
  Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo

paslauga).
  Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo

paslauga).
  Kataloge Gautieji, esančiame „Pranešimai“,

yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.
  Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.
  Kataloge Siunčiamieji yra neišsiųstų

pranešimų.
  Yra praleistų skambučių.

  Nustatytas tylus skambėjimo tipas, o įspėjimo
apie pranešimus ir įspėjimo apie el. laiškus tonai yra
išjungti.

  Aplinkos laikas įjungtas.
  Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

  Žadintuvas įjungtas.
  Naudojama antroji telefono linija (tinklo

paslauga).
  Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu

numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem
pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

  Jūsų telefonas prijungtas prie tinklo belaidžiu
LAN arba UMTS (tinklo paslauga) ryšiu ir pasirengęs
ryšiui internetu.

  Prietaise yra suderinama „microSD“ kortelė.
  Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų

įranga.
  Prie prietaiso prijungtas suderinamas

televizoriaus išvesties kabelis.
  Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis

telefonas.
  Įjungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).
  GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo

paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o
 – kad ryšiu galima naudotis.
  Paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo

dalyje, kuri palaiko EGPRS (tinklo paslauga). 
nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu
galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle
galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo ir
nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

  UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo
paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o

 – kad ryšiu galima naudotis.
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  Didelės spartos transliacijos paketo prieiga
(HSDPA) yra palaikoma ir įjungta (tinklo paslauga).

 nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu
galima naudotis.

  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN
tinklų. Prietaisas rado pasiekiamą belaidį LAN tinklą
(tinklo paslauga).

  Belaidis LAN ryšys veikia šifruotame tinkle.
  Belaidis LAN ryšys veikia nešifruotame tinkle.

  Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
  „Bluetooth“ ryšiu perkeliami duomenys. Kai

simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį
su kitu prietaisu.

  Įjungtas USB ryšys.
   Sinchronizuojama.
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Turinio perkėlimas
Galite naudoti programą „Switch“, kad
kopijuotumėte turinį, pvz., telefono numerius,
adresus, kalendoriaus įrašus ar atvaizdus iš
ankstesnio „Nokia“ prietaiso į jūsų Nokia N85,
naudodami „Bluetooth“ ryšį.
Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo
prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei šis
prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite
sinchronizuoti abiejų šių prietaisų duomenis. Jūsų
Nokia N85 įspėja jus, jei kitas prietaisas nėra
suderinamas.
Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti
neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Kai jūsų
Nokia N85 įjungiamas be SIM kortelės, automatiškai
įjungiama beryšė aplinka ir galite atlikti perkėlimą.
Norėdami gauti duomenis iš kito prietaiso pirmąjį
kartą, savo Nokia N85 programoje „Sveiki!“
pasirinkite Kopijuoklė arba spauskite , ir
pasirinkite Priemonės > Pasl. priem. >
Kopijuoklė.
Turinys perkeliamas iš kito prietaiso atminties į
atitinkamą vietą jūsų Nokia N85. Perdavimo trukmė
priklauso nuo perduodamų duomenų kiekio.
Plačiau apie „Switch“ skaitykite vartotojo vadove. 17



„Navi“™ ratukas
Toliau vadinamas slinkties klavišu.
Navi™ ratuku galite naršyti meniu ir sąrašus
(aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn). Kad
pasirinktumėte veiksmą, parodytą klavišo viršuje,
arba parodytumėte dažniausiai naudojamas
parinktis , paspauskite slinkties klavišą.
Norėdami įjungti arba išjungti „Navi“ ratuko
parametrą, paspauskite  ir pasirinkite
Priemonės > Parametr. > Bendrieji > „Navi“
ratukas > „Navi“ ratukas.
Kai „Navi“ ratuko parametras įjungtas, galite
greitai slinkti katalogų „Nuotraukos“, „Muzikos
grotuvas“, „Nokia“ vaizdo įrašų centras, „Adresų
knyga“ ir „Pranešimai“ sąrašais arba
daugiaformačiame meniu. Slinkties klavišo kraštas
yra apšviestas, kai viena šių programų yra įjungta ir
aktyvi.
1. Švelniai piršto galu sukite aplink slinkties klavišo

kraštą pagal ar prieš laikrodžio rodyklę.
Stumkite pirštą, kol elementai ekrane pradės
slinkti.

2. Norėdami toliau naršyti,
švelniai piršto galu sukite
aplink slinkties klavišo kraštą
prieš ar pagal laikrodžio
rodyklę.

Snaudimo režimo rodiklis
Kai prietaisas veikia snaudimo režimu, „Navi“
ratuko kraštas ima lėtai švytėti. Šviesa periodiškai
keičiasi, lyg prietaisas „kvėpuotų“. Norėdami
išjungti švytėjimą, spauskite  ir pasirinkite
Priemonės > Parametr. > Bendrieji > „Navi“
ratukas > Pulsavimas.
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Daugiaf. meniu
Naudodami daugiaformatį meniu galite pasiekti
dažniausiai naudojamą daugiaformatį turinį.
Pasirinktas turinys rodomas naudojant tam tikrą
programą.

1. Norėdami atidaryti
arba uždaryti
daugiaformatį meniu,
paspauskite GV
programų klavišą.

2. Norėdami naršyti
išklotines, pereikite į
kairę arba į dešinę,
arba, jei įjungtas
„Navi“ ratuko
parametras, stumkite
pirštą slinkties klavišo
kraštu.
Išklotinių sąrašas:
● TV ir vaizdo įr.  —  Peržiūrėkite paskutinį

žiūrėtą vaizdo įrašą, prietaise saugomus
vaizdo įrašus ar pasiekite vaizdo paslaugas.

● Muzika  — Atidarykite muzikos grotuvą ir
rodinyje Dabar leidžiama raskite dainas ir

grojaraščius arba atsisiųskite ir tvarkykite
prenumeruojamas transliacijas.

● Atvaizdai  — Peržiūrėkite paskiausiai
nufotografuotus atvaizdus, paleiskite
skaidrių demonstraciją arba peržiūrėkite
albumuose esančius daugiaformačius failus.

● Žaidimai  — Išbandykite „N-Gage“ žaidimus
(tinklo paslauga).

● Žemėlapiai  — Programoje „Žemėlapiai“
peržiūrėkite mėgstamiausias vietas.

● Intern. naršyk.  — Naudodami naršyklę
peržiūrėkite mėgstamiausius žiniatinklio
saitus.

● Adresų knyga  — Įtraukite savų adresatų,
siųskite pranešimus arba skambinkite.
Norėdami tuščioje sąrašo vietoje įtraukti
naują adresatą, paspauskite slinkties klavišą
ir pasirinkite adresatą. Norėdami siųsti
pranešimą, daugiaformatės terpės meniu
pasirinkite adresatą ir Funkcijos > Siųsti
tekstinį pran. arba Siųsti daugiaf. pran..

3. Norėdami pereiti į viršų arba į apačią,
paspauskite slinkties klavišą aukštyn arba
žemyn. Norėdami pasirinkti elementus,
paspauskite slinkties klavišą. 19



Norėdami keisti išklotinių tvarką, pasirinkite
Funkcijos > Išklotinių rūšiavimas.
Norėdami grįžti į daugiaformatį meniu iš atidarytos
programos, paspauskite GV programų klavišą.
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„Žemėlapiai“
Naudodamiesi žemėlapiais galite matyti savo
dabartinę padėtį žemėlapyje, naršyti žemėlapiuose
ieškodami įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir
lankytinų vietų, planuoti maršrutus nuo vienos
vietos iki kitos, išsaugoti vietas kaip orientyrus ir
siųsti juos į suderinamus prietaisus. Taip pat galite
įsigyti papildomų paslaugų, pvz., gidą ar išsamią
navigacijos paslaugą su balso nurodymais.

Patarimas:  Vietovės informacija yra
automatiškai pridedama prie atvaizdo failo
duomenų, jeigu Įrašo vieta yra įvesti
kameros parametruose. Jeigu žemėlapyje
norite pamatyti, kur atvaizdas buvo
nufotografuotas, atidarykite programą
„Nuotraukos“.

Paspauskite  ir pasirinkite Žemėlapiai. Kai
žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti
nustatyti interneto prieigos tašką, kad
atsisiųstumėte savo dabartinei vietai skirtą
žemėlapio informaciją. Kad numatytąjį prieigos
tašką pakeistumėte vėliau, pasirinkite Funkcijos >
Priemonės > Parametrai > Internetas >
Numatyt. prieigos taškas (rodoma tik veikiant
interneto ryšiui).

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek
netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite
vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais
skaitmeniniais žemėlapiais.
Kai ekrane naršote po žemėlapį, naujas žemėlapis
automatiškai atsiunčiamas, jei slenkate į sritį, kuri
nepadengta atsiųstų žemėlapių. Šie žemėlapiai yra
nemokami, tačiau atsisiunčiant jūsų paslaugos
teikėjo tinklu perduodami dideli duomenų kiekiai.
Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo
įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Norėdami neleisti prietaisui automatiškai atsisiųsti
žemėlapių internetu, pvz., kai esate už namų
korinio tinklo ribų, pasirinkite Funkcijos >
Priemonės > Parametrai > Internetas >
Prisijungti atidarius programą > Ne.
Žemėlapių atsisiuntimas
„Nokia Map Loader“ – tai kompiuterio programinė
įranga, kurią galite naudoti įvairių šalių
žemėlapiams atsisiųsti internetu ir diegti savo
prietaise arba suderinamoje atminties kortelėje (jei
tokia įstatyta). Taip pat galite atsisiųsti balso failus,
skirtus išsamiai navigacijai. Norėdami naudoti
„Nokia Map Loader“, pirmiausia turite įdiegti ją 21



suderinamame kompiuteryje. Kompiuterio
programinę įrangą galite atsisiųsti adresu
www.nokia.com/maps. Vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
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Pagalba
Turite klausimų apie savo prietaisą?
Jei turite klausimų apie savo prietaisą arba nesate
tikri, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite pagalbos
tinkle adresu www.nseries.com/support arba
vietinio „Nokia“ atstovo svetainėje
www.nokia.com, atsidarykite prietaiso žinyną arba
vartotojo vadovą. Jei problema lieka neišspręsta,
pamėginkite šias priemones:
● Iš naujo įjunkite prietaisą: išjunkite prietaisą ir

išimkite bateriją. Po kelių sekundžių vėl įdėkite
bateriją ir įjunkite prietaisą.

● Atnaujinkite savo prietaiso programinę įrangą,
naudodami „Nokia Software Updater“.
Apsilankykite adresu www.nokia.com/
softwareupdate arba vietinio „Nokia“ atstovo
svetainėje.

● Atkurkite pradinius gamintojo parametrus,
vadovaudamiesi vartotojo vadovo
paaiškinimais. Iš naujo įjungiant prietaisą jūsų
dokumentai ir failai neištrinami.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“
atstovą dėl prietaiso remonto. Tam apsilankykite
www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo

prietaisą remontuoti visada padarykite atsarginę jo
duomenų kopiją arba įrašą.
Tinkle
Naujausių vadovo versijų, papildomos informacijos,
atsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų
„Nokia“ gaminiu, ieškokite adresu
www.nseries.com/support arba vietinio „Nokia“
atstovo svetainėje.

Patarimas: Be to, savo prietaiso interneto
naršykle galite pasiekti pagalbos tinkle
puslapius.

Žinynas
Žinynas teikia prietaiso naudojimo instrukcijas. Jei
norite jį pasiekti iš programos, pasirinkite
Funkcijos > Paaiškinimas.
Vartotojo vadovas
Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą
ieškokite vartotojo vadove.
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