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Mallinumero: Nokia N70-1, josta jatkossa käytetään nimeä Nokia N70 Music Editio

Näppäimet ja osat
•  Virtanäppäin (1)
• Kaiuttimen ulostulo (2)
• Valoisuuden tunnistin (3) tarkkailee jatkuvasti 

valaistusoloja. Se voi saada näytön ja näppäimistön 
välkkymään hämärässä valaistuksessa.

•   Valintanäppäimet (4), joilla valitaan 
komentoja ja kohteita

•  Soittonäppäin (5)
•  Viisisuuntainen selausnäppäin (6) valikoissa 

liikkumiseen. Valinta, hyväksyntä tai aktivointi 
tehdään painamalla selausnäppäimen keskiosaa ( ).

•  Valikkonäppäin (7), jolla avataan päävalikko.
•  Muokkausnäppäin (8) avaa komentoluettelon, 

kun muokkaat tekstiä.
• Mikrofoni (9)
• -näppäimen (10) pitäminen alaspainettuna avaa 

kätevästi Web-yhteyden.
•  Poistonäppäin (11), jolla poistetaan tekstiä ja 

kohteita.
•  Musiikkinäppäin (12) on musiikkisovellusten pikanäppäin.
•  Lopetusnäppäin (13)
• Kameran suljinnäppäin (14), jolla otetaan valokuvia takakameralla.
• Muistikorttipaikka (15)
• Etukamera (16) videopuheluja varten (pienempi tarkkuus kuin takakamerassa). 
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• Kuuloke (17)
• Voit ottaa takakameran käyttöön avaamalla 

kameran linssin suojuksen (18).
• Takakamera (19), jolla voi ottaa suuritarkkuuksisia 

kuvia tai tallentaa videota.
• LED-salama (20)
• Laturin liitin (21)
• Pop-PortTM-liitin (22) yhteensopivaa 

USB-datakaapelia, kaukosäädintä ja muita 
lisälaitteita varten.

(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikallee
Sanasto: USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukev

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.
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1 Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. 
Paina vapautussalpaa (1) ja liu'uta kantta nuolen 
osoittamaan suuntaan (2).

2 Nosta kansi pois (3).

3 Vapauta (U)SIM-kortin pidike nostamalla se ylös (4).

4 Aseta (U)SIM-kortti paikalleen (5). Varmista, että kortin 
liittimet ovat laitteen liittimiä kohti ja että kortin 
viisto kulma on laitteen pohjaa kohti.

5 Sulje pidike ja lukitse se paikalleen.

6 Aseta akku paikalleen (6).
7 Aseta takakansi paikalleen.
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Muistikortin asettaminen paikalleen
Käytä vain Nokian tässä laitteessa tapahtuvaa käyttöä varten hyväksymiä pienikokoisia 
multimediakortteja (RS-MMC). Nokia käyttää hyväksyttyjä teollisuusstandardeja muistikort
mutta kaikki muiden yritysten tuotteet eivät ehkä toimi oikein tai ole täysin yhteensopivia
tämän laitteen kanssa.

Käytä vain tämän laitteen kanssa yhteensopivia pienikokoisia MultiMediaCard-kortteja 
(RS-MMC-kortteja). Muut muistikortit, kuten Secure Digital (SD) -kortit, eivät sovi 
muistikorttipaikkaan eivätkä ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattom
muistikortin käyttö voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja yhteensopimattomalle kor
tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit säästää laitteen muistia yhteensopivaa muistikorttia käyttämällä. 
Voit myös varmuuskopioida laitteessa olevat tiedot esimerkiksi muistikortille.

• Pienikokoinen MultiMediaCard (RS-MMC) -muistikortti 

• MultiMediaCard (MMC) -sovitin 
Sovitinta ei tarvita, kun RS-MMC-korttia käytetään Nokia N70 Music Edition -puhelim
Sovittimen avulla RS-MMC-korttia voi käyttää toisessa yhteensopivassa laitteessa, jos
täysikokoinen MMC-korttipaikka.

Yhteensopiva muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen.
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1 Jos haluat asettaa muistikortin paikalleen, avaa 
muistikorttipaikan luukku (7). Aseta sormesi luukun 
yläosassa olevaan syvennykseen ja vedä luukku ulos.

2 Aseta yhteensopiva muistikortti korttipaikkaan (8). 
Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin ja että 
viisto kulma on laitteen pohjaa kohti.

3 Työnnä kortti sisään (9). Kun kortti lukittuu paikalleen, 
kuuluu napsahdus.

4 Sulje luukku. Muistikorttia ei voi käyttää, jos luukku on auki.

Muistikortin poistaminen
1 Avaa muistikorttipaikan luukku.
2 Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
3 Poista muistikortti. Jos laitteessa on virta, valitse OK.

 Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän 
toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa 
muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.
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Akun lataaminen
1 Kytke yhteensopiva laturi seinäpistorasiaan.
2 Kytke virtajohto laitteeseen. Akun symbolipalkki alkaa 

rullata. Laitetta voi käyttää latauksen aikana. Jos akku 
on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää muutaman minuutin, 
ennen kuin lataussymboli tulee näkyviin.

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

Kuuloke ja kaukosäädin
Kuuloketta käyttämällä voit soittaa ja vastaanottaa 
puheluita sekä kuunnella musiikkia Nokia N70 
Music Edition -laitteella.

Työnnä kuulokkeen liitin kaukosäätimen 
kuulokeliittimeen. Työnnä kaukosäätimen 
Pop-Port-liitin laitteen Pop-Port-liittimeen. 
Voit nyt käyttää kuuloketta.

Jos haluat soittaa puhelun, näppäile numero 
laitteen näppäimistöllä samalla tavalla kuin silloin, 
kun kaukosäädin ei ole liitettynä laitteeseen. 
Käytä puhelun aikana kaukosäätimen mikrofonia. 
Voit vastata puheluihin ja lopettaa ne painamalla 

-näppäintä.
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Voit ohjata soitinta kaukosäätimen medianäppäimillä. Voit säätää kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta kaukosäätimen sivulla olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä. 
Voit lukita kaukosäätimen ohjausnäppäimet kaukosäätimen sivulla olevalla lukituskytkime

Virran kytkeminen puhelimeen
Pidä -näppäintä painettuna.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia, UPIN-koodia tai suojakoodia, 
anna koodi (näytössä näkyvät merkit ****) ja valitse OK). 
(U)PIN-koodi toimitetaan tavallisesti (U)SIM-kortin mukana. 
Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Lisätietoja 
tunnusluvuista on laitteen käyttöoppaassa.

Laitteessa on sisäinen antenni.

 Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä 
antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. 
Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia 
suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään 
antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii 
mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.

Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, laite voi pyytää määrittämään seura
tiedot: Valitse nyk. kaup.:, Kellonaika: ja Päivämäärä:. Käytä selausnäppäintä ( ) ja 
numeronäppäimiä. Etsi kaupunki näppäilemällä kaupungin nimen ensimmäiset kirjaimet. 
Myös laitteen kellon aikavyöhyke määräytyy valitun kaupungin mukaan.

Avaa päävalikko painamalla -näppäintä.
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Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai
niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määri
erityisasetuksia, Nämä asetukset voivat muuttaa valikoiden nimiä ja järjestystä sekä kuvakk
Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tietoja näytöstä
Poista näyttöä ja etukameran linssiä suojaavat muovikalvot.

Näytössä voi näkyä vähäinen määrä puuttuvia, haalistuneita tai kirkkaita pisteitä. Tämä o
tyypillistä tämäntyyppiselle näytölle. Joissakin näytöissä voi olla pikseleitä tai pisteitä, jot
ovat koko ajan toiminnassa tai poissa toiminnasta. Tämä on normaalia; se ei ole vika.

MMS- ja Internet-asetukset
Nokia N70 Music Edition -puhelimessa ovat tavallisesti MMS-, GPRS- ja suoratoistoasetu
ja langattoman Internetin asetukset valmiiksi määritettyinä palveluntarjoajan tai verkko-
operaattorin tietojen mukaan.

Tärkeimmät symbolit
 Laitetta käytetään GSM-verkossa.

 (verkkopalvelu) Laitetta käytetään UMTS-verkossa.

 Olet saanut vähintään yhden viestin Saapuneet-sovelluksen Viestit-kansioon. 

 Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

 Puheluja on jäänyt vastaamatta.
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 Näkyy, jos Soittoäänityyppi-kohtaan on määritetty asetukseksi Äänetön ja jos Viesti
merkkiääni-, Chat-merkkiääni- ja S-postin merkkiääni -kohtiin on määritetty asetukse
Ei käytössä.

 Puhelimen näppäimistö on lukittu.

 Kellon hälytys on käytössä.

 (verkkopalvelu) Toinen puhelulinja on käytössä.

 Kaikki laitteeseen tulevat puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos käytössäsi on 
puhelulinjaa, ensimmäisen linjan soitonsiirron symboli on  ja toisen .

 Laitteeseen on kytketty kuuloke.

 Laitteeseen on kytketty induktiosilmukka.

 Yhteys Bluetooth-kuulokkeeseen on katkennut.

 Datapuhelu on aktiivisena. 

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on käytettävissä.

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on aktiivisena. 

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on pidossa.

 UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä.

 UMTS-pakettidatayhteys on aktiivisena.

 UMTS-pakettidatayhteys on pidossa.

 Bluetooth-yhteys on käytössä.

 Tiedonsiirto on meneillään Bluetooth-yhteyden kautta.

 USB-yhteys on aktiivisena.
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 Sähköpostiviesti, jonka olet lukenut, odottaa hakemista puhelimeen.

 Sähköpostiviesti, jota et ole lukenut, odottaa hakemista puhelimeen.

Näppäinlukko
Näppäinlukon avulla voit estää tahattomat näppäinpainallukset.

Lukitseminen: Paina valmiustilassa -näppäintä ja sitten -näppäintä. Kun näppäim
ovat lukittuina, näytössä näkyy -symboli.

Avaaminen: Paina -näppäintä ja sitten -näppäintä.

Kun näppäinlukko on käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroo
voivat silti olla mahdollisia. 

Kameran linssin suojuksen avaaminen avaa näppäimistön lukituksen, jos se on käytössä. 
Kameran linssin suojuksen sulkeminen palauttaa laitteen aiemmin käytössä olleeseen tila
ja näppäimistö lukittuu uudelleen, jos lukitus oli aiemmin käytössä.

Kun näppäinlukko on käytössä ja haluat sytyttää näytön valon, paina -näppäintä.
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Valmiustilan oikovalinnat
• Voit siirtyä avoinna olevasta sovelluksesta toiseen pitämällä -näppäintä 

painettuna. Jos muisti on vähissä, laite voi sulkea joitakin sovelluksia. Laite 
tallentaa mahdolliset tallentamattomat tiedot ennen sovelluksen sulkemista.
Sovellusten jättäminen avoimiksi taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää 
akun käyttöikää.

• Voit vaihtaa profiilia painamalla -näppäintä ja valitsemalla profiilin.
• Voit muodostaa Web-yhteyden pitämällä -näppäintä alaspainettuna. 

Lisätietoja Webin käyttämisestä on laitteen käyttöoppaassa.

Lisätietoja muista valmiustilassa käytettävissä olevista pikanäppäimistä on laitteen 
käyttöoppaassa.

Tehokasta käyttöä koskevia vihjeitä
• Kun otat kuvan tai tallennat videota, voit aloittaa kuvan tai videon lähetyksen 

multimediaviestinä painamalla -näppäintä. Et voi lähettää .mp4-muodossa olevia
videoleikkeitä multimediaviestissä.

• Jos haluat lähettää kirjoittamasi viestin, paina -näppäintä.
• Kun laite on valmiustilassa, voit avata soitettujen numeroiden luettelon painamalla 

-näppäintä.
• Voit vaihtaa Yleinen-profiilista Äänetön-profiiliin ja takaisin pitämällä -näppäintä

painettuna. Jos sinulla on kaksi puhelinlinjaa, tämä toiminto vaihtaa näiden linjojen v

Lisätietoja pikanäppäimistä on laitteen käyttöohjeessa.
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Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta
Lue Siirto-sovelluksen käyttöohjeet laitteen käyttöoppaasta.

Nokia Content Copier on Nokia PC Suiten sovellus, jolla voidaan kopioida sisältöä 
yhteensopivasta Nokia-puhelimesta. Katso laitteen mukana toimitettua CD-ROM-levyä. 
Nokia Content Copier tukee useita Nokian puhelinmalleja. Lisätietoja eri Nokia PC Suite 
-sovellusten tukemista laitteista on osoitteesta www.nokia.com/pcsuite löytyvillä sivuilla.

Ohjeet
Laitteessa on ohjetoiminto, joka antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita ja tietoja. 
Siihen pääsee sovelluksista valitsemalla Valinnat > Ohjeet.

 Esimerkki: Jos haluat nähdä osoitekortin luontiohjeet, aloita osoitekortin luominen j
valitse Valinnat > Ohjeet tai avaa valitse päävalikosta Työkalut > Ohjeet ja avaa Osoite
sovelluksen ohjeet. Kun luet ohjeita, voit siirtyä Ohjeet-toiminnon ja taustalla avoinna ol
sovelluksen välillä pitämällä -näppäintä alaspainettuna.

Käyttöopas
Tutustu Nokia N70 Music Edition -laitteeseen lukemalla käyttöopas.

Lisäohjeita on erillisessä käyttöoppaassa. Älä käytä pelkästään tätä aloitusopasta käyttöop
sijasta, koska käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja ja huolto-ohjeita.

Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuottees
liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web
sivustosta.
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