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Näppäimet ja osat (etupuoli)

1 — Virtanäppäin
2 — Nokian 3,5 mm:n AV-liitäntä yhteensopivia HF-
kuulokkeita ja yleiskuulokkeita varten

3 — Kuuloke
4 — Valintanäppäimet
5 — Soittonäppäin
6 — Valikkonäppäin 
7 — Numeronäppäimistö
8 — Mikrofoni
9 — Navi™-valintakiekko. Jäljempänä käytetään
nimitystä selausnäppäin.
10 — Poistonäppäin C
11 — Multimedianäppäin
12 — Lopetusnäppäin
13 — Valoisuuden tunnistin
14 — Kakkoskamera
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Näppäimet ja osat (takapuoli)

1 ja 9 — Stereokaiuttimet, joissa 3D-äänitehosteet
2 — Zoomaus-/äänenvoimakkuusnäppäin
3 — 2-vaiheisella kuvausnäppäimellä voit käyttää
automaattista tarkennusta, ottaa valokuvia ja
kuvata videota.
4 — LED-salama

5 — Pääkamera suuritarkkuuksisia kuvia ja videoita
varten (jopa 3,2 megapikseliä)
6 — Micro-USB-liitin, jolla laitteen voi liittää
yhteensopivaan tietokoneeseen
7 — Muistikorttipaikka yhteensopivaa microSD-
korttia varten
8 — Laturin liitin
10 — Reikä rannehihnaa varten
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(U)SIM -kortin ja akun asettaminen
USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota
UMTS-matkapuhelimet tukevat.
Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen
akun poistamista.
1. Aseta laite siten, että

sen takaosa on
itseäsi kohti. Pidä
vapautuspainiketta
painettuna ja nosta
kansi ylös.

2. Aseta SIM-kortti
kortin pidikkeeseen.
Varmista, että kortin
viisto kulma on kohti
korttipaikkaa ja että
kortin kontaktipinta
on alaspäin.

3. Aseta akku paikalleen.

4. Aseta kansi paikalleen
kohdistamalla ensin
ylempi lukituskieleke
sille kuuluvaan
paikkaan ja painamalla
kantta, kunnes se
lukittuu 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! Laitteessa voi olla
sisäinen ja ulkoinen antenni. Kuten mitä tahansa
radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin
tarpeetonta koskettamista, kun antenni on
käytössä. Tällaisen antennin koskettaminen
vaikuttaa yhteyden laatuun, ja laite saattaa toimia
suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen,
mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

1 — Bluetooth- ja WLAN-antenni sekä GPS-
vastaanotin

2 — FM-lähettimen antenni
3 — Matkapuhelimen antenni
Huom! Bluetooth-, WLAN-, GPS- ja FM-antennit ovat
laitteen takakannessa. Jos vaihdat takakannen,
varmista, että käytät aitoa Nokia-varaosaa, joka on
tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa. Muussa
tapauksessa nämä yhteysmuodot eivät ehkä toimi.
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Muistikortti
Käytä vain Nokian tämän laitteen kanssa
käytettäväksi hyväksymiä ja
yhteensopivia microSD-muistikortteja.
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.

Muistikortin asettaminen
paikalleen
Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten
ulottuvilta.
Muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin
ei ole, toimi seuraavasti:
1. Aseta sormi muistikorttipaikan luukun vieressä

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 alaspäin 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.
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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.

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.
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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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Navi™ -valintakiekko
Selausnäppäimellä voit liikkua valikoissa ja
luetteloissa (ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai
oikealle). Paina selausnäppäintä, jos haluat valita
näppäimen yläpuolella olevan toiminnon tai
näyttää useimmin käytetyt valinnat .
Kun Navi™-valintakiekko on otettu käyttöön
asetuksissa, voit selata nopeasti Valokuvat-
sovelluksen, soittimen, Nokian videokeskuksen,
osoitekirjan ja Viestit-sovelluksen luetteloita tai
multimediavalikkoa.
1. Liu'uta sormea selausnäppäimen kehällä

myötä- tai vastapäivään. Jatka sormen
liu'uttamista, kunnes selaus alkaa näkyä
näytössä.

2. Voit jatkaa selausta
liu'uttamalla sormea
selausnäppäimen kehällä
myötä- tai vastapäivään.

Jos haluat ottaa Navi-valintakiekon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä,
paina -näppäintä ja valitse Työkalut >
Asetukset > Yleiset aset. > Navi-pyörä > Navi-
pyörä.

Näytön pimennyksen symboli
Kun laite on valmiustilassa, Navi-valintakiekon
sisäpuolella olevan kehän valoisuus muuttuu
hitaasti. Valon kirkkaus vaihtuu säännöllisesti aivan
kuin laite hengittäisi. Vaihtuminen on nopeampaa,
jos puheluita on jäänyt vastaamatta tai olet saanut
viestejä.
Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla -
näppäintä ja valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Yleiset aset. > Navi-pyörä > Sykkivä.
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Pikavalinnat
Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä

-näppäintä painettuna. Sovellusten jättäminen
päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää
akun käyttöikää.
Voit avata multimediavalikon multimediasisällön
tarkastelemista varten painamalla
multimedianäppäintä.
Voit muodostaa yhteyden Webiin (verkkopalvelu)
pitämällä näppäintä 0 painettuna valmiustilassa.
Monissa sovelluksissa voit tarkastella tavallisesti
käytettyjä valintoja ( ) painamalla
selausnäppäintä.
Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä ja
valitsemalla profiilin.
Voit vaihtaa Yleinen-profiilista Äänetön-profiiliin
ja takaisin pitämällä #-näppäintä painettuna
valmiustilassa. Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa
(verkkopalvelu), tämä toiminto vaihtaa näiden
kahden linjan välillä.
Voit soittaa vastaajaan (verkkopalvelu) pitämällä
näppäintä 1 painettuna valmiustilassa.
Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon
painamalla soittonäppäintä valmiustilassa.

Voit käyttää äänikomentoja pitämällä oikeaa
valintanäppäintä painettuna valmiustilassa.
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Näppäimistön lukitseminen
Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut
laitteeseen ohjelmoituun viralliseen
hätänumeroon voivat olla mahdollisia.
Voit lukita näppäimet painamalla ensin vasenta
valintanäppäintä ja sitten *-näppäintä.
Voit avata näppäinten lukituksen painamalla ensin
vasenta valintanäppäintä ja sitten *-näppäintä.
Voit määrittää, että näppäimet lukittuvat
automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Jos haluat valaista näppäimistön, kun valoa on
vähän, paina lyhyesti virtanäppäintä.
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Rannehihna
1. Irrota takakansi.
2. Pujota hihna kuvan

osoittamalla tavalla ja kiristä
se.

3. Aseta takakansi paikalleen.
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Näytön symbolit
  Laitetta käytetään GSM-verkossa

(verkkopalvelu).
   Laitetta käytetään UMTS-verkossa

(verkkopalvelu).
  Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on

ainakin yksi lukematon viesti.
  Olet saanut uutta sähköpostia

etäpostilaatikkoon.
  Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia

viestejä.
  Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.

  Käytössä on äänetön soittoäänen tyyppi, ja
viestin hälytysääni sekä sähköpostiin hälytysääni
ovat poissa käytöstä.

  Ajastettu profiili on käytössä.
  Laitteen näppäimistö on lukittu.

  Kellon hälytys on käytössä.
  Toinen puhelulinja on käytössä (verkkopalvelu).

  Kaikki laitteeseen tulevat puhelut on
siirretty toiseen numeroon. Jos sinulla on kaksi
puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan
linjan.

  Laitteessa on yhteensopiva microSD-kortti.
  Laitteeseen on kytketty yhteensopiva kuuloke.

  Laitteeseen on kytketty yhteensopiva
tekstipuhelin.

  GPRS-pakettidatayhteys on käytössä
(verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa,
ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä.

  Pakettidatayhteys on käytössä sellaisessa verkon
osassa, joka tukee EGPRS-toimintoa
(verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa,
ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä. Symbolit
ilmaisevat, että EGPRS on käytettävissä verkossa,
mutta laite ei välttämättä käytä EGPRS-
datayhteyttä tiedonsiirrossa.

  UMTS-pakettidatayhteys on käytössä
(verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa,
ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä.

  Verkko tukee HSDPA (High-speed downlink
packet access) -palvelua, joka on käytössä
(verkkopalvelu).  ilmaisee, että yhteys on pidossa,
ja  ilmaisee, että yhteys on käytettävissä.
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  Olet asettanut laitteen etsimään langattomia
lähiverkkoja, ja sellainen on käytettävissä
(verkkopalvelu).

  Langaton lähiverkkoyhteys on käytössä
verkossa, jossa käytetään salausta.

  Langaton lähiverkkoyhteys on käytössä
verkossa, jossa ei käytetä salausta.

  Bluetooth-yhteys on käytössä.
  Tietoa siirretään Bluetooth-yhteyden kautta.

Kun symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa
yhteyttä toiseen laitteeseen.

  USB-yhteys on käytössä.
   Synkronointi on meneillään.
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Paikantaminen
GPS (Global Positioning System) on
maailmanlaajuinen radionavigointijärjestelmä,
johon kuuluu 24 satelliittia ja niiden maa-asemat,
jotka valvovat satelliittien toimintaa. Laitteessa on
sisäinen GPS-vastaanotin.
GPS-laite vastaanottaa satelliittien lähettämiä
heikkotehoisia signaaleja ja mittaa niiden matkaan
käyttämän ajan. Tästä ajasta GPS-vastaanotin
pystyy laskemaan sijaintinsa metrien tarkkuudella.
Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää
hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen
tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain
hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset
voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota
voidaan muuttaa Yhdysvaltain
puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-
politiikan ja liittovaltion
radionavigointisuunnitelman (Federal
Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi
vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema.
Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä
sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen
toimivuuteen ja tarkkuuteen. GPS-vastaanotinta
tulee käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi
vain ulkona.

GPS-laitetta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin
määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai
suunnistuksessa pidä koskaan luottaa pelkästään
GPS-vastaanottimen ja matkapuhelinverkon
antamiin sijaintitietoihin.
GPS-vastaanotin on laitteen yläosassa. Kun käytät
vastaanotinta, varmista, että et peitä antennia
kädelläsi.

GPS-yhteyden
muodostus voi
viedä
muutamasta
sekunnista
useisiin
minuutteihin.
GPS-yhteyden
muodostus
ajoneuvossa voi
kestää kauemmin.
GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua
virtalähteenä. GPS-vastaanottimen käyttö saattaa
nopeuttaa akun tyhjentymistä.
Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -järjestelmää
(verkkopalvelu).16



A-GPS-järjestelmää käyttämällä voidaan hakea
lisätietoja pakettidatayhteyden kautta. Ne ovat
apuna sijainnin laskemisessa, kun laite
vastaanottaa signaaleja satelliiteista.
Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi
vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja
avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon
kautta. Avustavien tietojen avulla laite löytää
lähimpänä olevat satelliitit, mikä nopeuttaa
sijainnin laskentaa.
Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS
-palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei
ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun
tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain
tarvittaessa.
Kartat
Kartat-sovelluksen avulla voit nähdä sijaintisi
kartalla, selata eri maiden ja kaupunkien karttoja,
etsiä osoitteita ja kohteita ja suunnitella reittejä
paikasta toiseen sekä tallentaa paikkoja
maamerkeiksi ja lähettää niitä yhteensopiviin
laitteisiin. Voit myös ostaa ylimääräisiä palveluita,
kuten kaupunkioppaita ja ääniohjattuja
suunnistuspalveluja.

Vihje: Laite lisää sijaintitiedot
automaattisesti kuvatiedoston tietoihin, jos
Tall. sijainti kuvaan on käytössä kameran

asetuksissa. Jos haluat nähdä kartalla, missä
kuva on otettu, avaa Photos-sovellus.

Paina -näppäintä ja valitse Kartat. Kun Kartat-
sovellusta käytetään ensimmäistä kertaa, laite ehkä
kehottaa määrittämään Internet-yhteysosoitteen
sijainnin karttatietojen hakua varten. Jos haluat
vaihtaa oletusyhteysosoitteen myöhemmin, valitse
Valinnat > Asetukset > Verkko >
Oletusyhteyspiste.
Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin
epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota
pelkästään tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi
karttoihin.
Kun selaat karttaa Kartat-sovelluksen näytössä,
laite hakee uuden kartan automaattisesti, jos selaat
alueelle, jota laitteeseen jo haetuissa kartoissa ei
ole. Nämä kartat ovat maksuttomia, mutta niiden
hakeminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien
siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta.
Lisätietoja siirtoon liittyvistä kuluista saat
palveluntarjoajalta.
Voit estää laitetta hakemasta karttoja
automaattisesti Internetistä esimerkiksi, kun olet
kotimatkapuhelinverkkosi ulkopuolella,
valitsemalla Valinnat > Asetukset > Verkko >
Käytä verkkoa > Ei koskaan.
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Karttojen hakeminen
Nokia Map Loader on tietokoneohjelma, jota
käyttämällä voit hakea Internetistä eri maiden
karttoja ja asentaa ne laitteeseen tai
yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu).
Sen avulla voit myös hakea äänitiedostoja, jotka
ohjaavat sinut kohteeseen käännös käännökseltä.
Jotta voit käyttää Nokia Map Loaderia, sinun on
ensin asennettava se yhteensopivaan
tietokoneeseen. Voit hakea tietokoneohjelman
osoitteesta www.nokia.com/maps. Noudata
näyttöön tulevia ohjeita.
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Nokia-videokeskus
Nokia Videokeskus -palvelun (verkkopalvelu) avulla
voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon
kautta yhteensopivasta Internetin videopalvelusta
käyttämällä pakettidatayhteyttä tai WLAN-
yhteyttä. Voit myös siirtää videoleikkeitä
yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja
tarkastella niitä Videokeskuksessa.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä
palveluja. Palveluntarjoajat saattavat tarjota
sisällön käyttöön maksutta tai periä siitä maksun.
Tarkista hinnat palvelusta tai palveluntarjoajalta.
1. Jos haluat katsella videoleikkeitä, paina -

näppäintä ja valitse Videokeskus.
2. Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun,

valitse Videohakemisto ja haluamasi
videopalvelu.
Valitse Videosyötteet. Laite päivittää ja näyttää
palvelussa saatavilla olevan sisällön.

3. Jos haluat tarkastella videoita luokittain (jos
ominaisuus on käytettävissä), selaa alaspäin.

4. Jos haluat tarkastella videon tietoja, valitse
Valinnat > Videon tiedot.

5. Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan
verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen.
Voit hakea videoleikkeen valitsemalla
Valinnat > Hae.
Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa
haetun leikkeen valitsemalla Valinnat >
Toista.
Haut jatkuvat taustalla, vaikka poistut
sovelluksesta. Haetut videot tallentuvat
Videokeskuksen Omat videot -kansioon.
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Musiikin toisto
Kappaleen toistaminen:
1. Paina -näppäintä ja valitse Musiikki >

Soitin.
2. Valitse kappale tai soittolista.
3. Voit toistaa valitut

tiedostot painamalla
selausnäppäintä.

Varoitus:  Kuuntele
musiikkia kohtuullisella
äänenvoimakkuudella.
Jatkuva altistuminen
suurelle
äänenvoimakkuudelle voi
vahingoittaa kuuloasi.
Kun haluat sulkea
soittimen, valitse Valinnat > Poistu.
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Tietoja FM-lähettimestä
Tämän toiminnon käytettävyys voi vaihdella
maittain.
Oppaan mennessä painoon tämän laitteen FM-
lähetinosa on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa
maissa: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska,
Viro, Suomi, Saksa, Islanti, Irlanti, Liettua,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Alankomaat,
Norja, Portugali, Espanja, Sveitsi, Ruotsi, Turkki ja
Iso-Britannia. Jos haluat uusimmat tiedot ja
luettelon Euroopan ulkopuolella olevista maista,
jossa FM-lähetintä voi käyttää, valitse
www.nseries.com/fmtransmitter. Ennen kuin
käytät toimintoa ulkomailla, tarkista sivulta
www.nseries.com/fmtransmitter, että
käyttäminen on sallittua.
Voit FM-lähetintä käyttämällä toistaa laitteeseen
tallennettuja musiikkikappaleita minkä tahansa
yhteensopivan FM-vastaanottimen, kuten
autoradion tai kotistereojärjestelmän kautta.
FM-lähettimen kantama on enintään 3 metriä.
Esteet, kuten seinät, tai muut sähköiset laitteet tai
julkiset radioasemat voivat häiritä lähetystä. FM-
lähetin voi aiheuttaa häiriöitä lähellä olevissa,
samalle taajuudelle viritetyissä FM-
vastaanottimissa. Etsi vastaanottimesta aina vapaa

FM-taajuus, ennen kuin käytät FM-lähetintä, jos
haluat välttää häiriöt.
FM-lähetin ei voi olla käytössä samanaikaisesti
laitteen FM-radion kanssa.
FM-lähettimen toimintataajuus on 88,1–107,9 MHz.
Kun lähetin on käytössä ja lähettää ääntä, symboli

 näkyy valmiustilassa. Jos lähetin on käytössä,
mutta ei lähetä mitään, symboli  näkyy näytössä
ja aika-ajoin kuuluu ääni. Jos lähetin ei lähetä
mitään useaan minuuttiin, se kytkeytyy
automaattisesti pois käytöstä.
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Musiikkikappaleen toisto FM-lähettimellä
Voit toistaa laitteeseen tallennetun
musiikkikappaleen yhteensopivalla FM-
vastaanottimella toimimalla seuraavasti:
1. Paina -näppäintä ja valitse Musiikki >

Soitin.
2. Valitse toistettava kappale tai soittolista.
3. Valitse toistonäkymässä Valinnat > FM-

lähetin.
4. Ota FM-lähetin käyttöön asettamalla FM-

lähetin-asetuksen arvoksi Käytössä ja
kirjoittamalla taajuus, jolla ei ole muuta
lähetystä. Jos esimerkiksi taajuus 107,8 MHz on
vapaana alueella, jossa olet, ja virität FM-
vastaanottimen tälle taajuudelle, sinun on
viritettävä myös FM-lähetin taajuudelle 107,8
MHz.

5. Viritä vastaanottava laite samalla taajuudelle ja
valitse Valinnat > Poistu.

Voit säätää äänenvoimakkuutta vastaanottavan
laitteen äänenvoimakkuustoiminnolla. Kuuntele
musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Jatkuva altistuminen suurelle
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Voit poistaa FM-lähettimen käytöstä valitsemalla
Valinnat > FM-lähetin ja asettamalla FM-
lähetin-asetukseksi Ei käytössä.
Jos musiikkia ei toisteta useaan minuuttiin, lähetin
kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.
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Tuki
Onko laitteessa ongelmia?
Jos laitteessa on ongelmia tai et ole varma, kuinka
laitteen pitäisi toimia, saat lisätietoja online-tuesta
osoitteessa www.nseries.com/support, Nokian
paikallisesta Web-sivustosta osoitteessa
www.nokia.com, laitteen ohjesovelluksesta tai
käyttöoppaasta. Jos näistä ei ole apua, kokeile
seuraavaa:
● Palauta laite alkutilaan: katkaise virta ja poista

akku. Aseta akku takaisin paikalleen muutaman
sekunnin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.

● Päivitä laitteen ohjelmisto Nokia Software
Updater -sovelluksella. Lisätietoja on sivustossa
www.nokia.com/softwareupdate tai Nokian
paikallisessa Web-sivustossa.

● Palauta alkuperäiset tehdasasetukset
käyttöohjeen mukaan. Palauttaminen ei poista
dokumentteja ja tiedostoja.

Jos ongelma ei poistu vieläkään, ota yhteys
Nokiaan. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/
repair. Ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi, tee
varmuuskopio laitteessa olevista tiedoista tai
kirjoita ne muistiin.

Tuki verkossa
Uusimmat oppaat, lisätietoja, haettavia tuotteita ja
Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja on osoitteessa
www.nseries.com/support tai paikallisessa Nokian
Web-sivustossa.

Vihje:  Voit käyttää tukisivuja myös laitteen
Web-selaimella.

Ohjeet
Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia
ohjeita. Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi
valitsemalla Valinnat > Ohjeet.
Käyttöopas
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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