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ittyviä tietoja, antaa MPEG LA, L.L.C. Katso 

ti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia 
 asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 

NÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN 
ÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, 

OJEN MENETYS.
TAAN ”SELLAISENAAN”. SEN TARKKUUDESTA, 
Ä EI ANNETA MITÄÄN SUORAA TAI 
OMAISESTI TAATA SEN MARKKINOITAVUUTTA 
UKSEEN, ELLEI PAKOTTAVALLA 
ÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN 
ISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA 

alveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain. 
en saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. 

itä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan 
ntilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee 
ksiä.
VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
Nokia Oyj vakuuttaa täten, että RX-34 
-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on 
kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan 
unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun 
tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla 
merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen 
ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa 
WWW-osoitteessa www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N800 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä 
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan 
tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for 
personal and noncommercial use in connection with information which has been 
encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged 
in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with 
MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall 
be implied for any other use. Additional information, including that related to 
promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. 
See http://www.mpegla.com.
Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) 
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka 
yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 
Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan 
toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään 
muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä 

sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön li
http://www.mpegla.com.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvas
ja parannuksia mihin tahansa tässä
ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄN
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA V
MUKAAN LUKIEN TIETOJEN TAI TUL
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJO
LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖST
EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ NIMEN
TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOIT
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄ
MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI PO
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.
Tuotteiden ja niiden sovellusten ja p
Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioid
Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykke
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vie
noudattaa tällaisia lakeja ja määräy
9254701 / 1. painos FI
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TANKATESSASI Älä käytä 
asemalla. Älä käytä sitä 

tai kemikaalien läheisyydessä.

RÄJÄYTYSTYÖMAALLA 
ia rajoituksia. Älä käytä laitetta 
alla. 

VÄSTI Käytä laitetta vain 
nossa laitteen käyttöohjeiden 

 HUOLTO Vain valtuutettu 
a asentaa tai korjata tuotteen.

 JA AKUT Käytä vain 
isälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä 
ttomia tuotteita toisiinsa.

VYYS Laitteesi ei ole 
. Pidä se kuivana.

PIOT Muista tehdä 
t tai pitää kirjaa kaikista 
llennetuista tärkeistä tiedoista.
Turvallisuutesi vuoksi
Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla 
vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko 
oppaan.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI 
Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun 
langattoman laitteen käyttö on kielletty tai se 
voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS Noudata kaikkia 
paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta 
voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta 
ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT Kaikki langattomat laitteet ovat 
alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa 
laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE SAIRAALASSA Noudata kaikkia 
rajoituksia. Sulje laite lääketieteellisten 
laitteiden lähellä.

SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA Noudata 
kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat 
häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.

SULJE LAITE 
laitetta huolto
polttoaineen 

SULJE LAITE 
Noudata kaikk
räjäytystyöma

KÄYTÄ JÄRKE
normaaliasen
mukaisesti.

VALTUUTETTU
huoltoliike sa

LISÄLAITTEET
hyväksyttyjä l
yhteensopima

VEDENKESTÄ
vedenkestävä

VARMUUSKO
varmuuskopio
laitteeseen ta
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viin toimintoihin tallennetuista 
at.
YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN Kun 
yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, 
lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. 
Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita 
toisiinsa.

Verkkopalvelut
Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja 
verkkopalvelujen käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. 
Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat 
verkkopalvelujen käyttöön.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi 
toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. 
Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia.

Jaettu muisti
Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua 
muistia: kirjanmerkit, kuva-, ääni- ja videotiedostot, 
muistiinpano-, luonnos- ja muut tiedostot, yhteystiedot, 
sähköpostiviestit ja sovellukset. Näitä toimintoja 
käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua 
muistia käyttäviä toimintoja varten. Laitteen näyttöön voi 
tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität 
käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin 

osa jaettua muistia käyttä
tiedoista, ennen kuin jatk
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okia.com/support tai 
-sivustosta. 

ttäjäsivustoon osoitteessa 

t tehtävärivi (1), sovelluksen 
sinalue (3), pienennys- ja 
Yleistä tietoa
Mallinumero: Nokia N800-1.

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N800.

Nokia N800 -laitteessa on helppokäyttöinen 
laajakaistayhteys Internetiin langattoman lähiverkon 
(WLAN), Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden sekä 
yhteensopivan matkapuhelimen avulla. Laitteen suuren 
näytön ja näppärän koon ansiosta voit nauttia Web- ja 
Internet-viestinnästä silloinkin, kun et ole tietokoneen 
ääressä.

WLAN-tukiaseman on oltava yhteensopiva 
IEEE 802.11b-tai IEEE 802.11g -standardin kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen 
käyttämistä. Lue myös laitteen mukana toimitettu 
pikaohje ja yhteensopivan puhelimen käyttöohje, 
jossa on tärkeitä turvallisuus- ja huoltotietoja. 

Joidenkin sovellusten, määritysten ja asetusten 
käytettävyys saattaa vaihdella ohjelmistoversion, 
maan tai myyntialueen mukaan.

Nokia-tuki Web-sivustossa
Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia 
ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja 

löydät osoitteesta www.n
paikallisesta Nokian Web

Tutustu myös laitteen käy
www.nokia.com/n800.

Kosketusnäyttö

Kosketusnäytön osat ova
otsikkoalue (2), tilanilmai
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pyyntöjä ja vastauksia niihin 
suja. Näiden tapahtumien tiedot 
.

 asennettuihin sovelluksiin 
tta. Jos haluat muuttaa valikon 
lut > Ohjauspaneeli > 

 Sovelluksenvaihtoalueella (7) on 
n sovellusten kuvakkeita. Neljän 
elluksen kuvakkeet näkyvät 
. Jos haluat nähdä kaikki 
t, kosketa -kuvaketta. Jos 
 useita ikkunoita (esimerkiksi 
), ryhmällä on vain yksi 

oskettamalla sen kuvaketta 
. Jos painat kuvaketta 
lee työkaluvihje. 

voimiksi taustalle lisää virran 
 käyttöikää.

koalue
la (2) näkyy käytössä olevan 
evan tiedoston nimi. Voit avata 
alla otsikkoa tai painamalla 
sulkemispainikkeet (4), sovellusalue (5), työkalurivi (6) ja 
sovelluksenvaihtoalue (7).

Tehtävärivi
Tehtävärivillä (1) on kuvakkeita, joita koskettamalla voit 
avata uusia sovelluksia ja siirtyä avoinna olevien 
sovellusten välillä.

Kun haluat valita vaihtoehdon valikosta, kosketa sitä. Voit 
myös selata haluamasi valikkovaihtoehdon kohdalle 
laitteen - tai -näppäimellä ja avata sen painamalla 

-näppäintä. Kun haluat sulkea valikon, paina -
näppäintä tai kosketa näytön muuta aluetta.

Tehtävärivillä on oletusarvoisesti seuraavat kuvakkeet. Voit 
muuttaa näkyvissä olevia kuvakkeita koskettamalla -
kuvaketta ja valitsemalla Työkalut > Ohjauspaneeli > 
Siirtyminen. Lisätietoja saat laitteen ohjetoiminnosta.

Ensimmäinen kuvake: Selain – Voit siirtyä käyttämään 
erilaisia Internet-toimintoja, joita ovat esimerkiksi Avaa 
uusi selainikkuna ja Kirjanmerkkien hallinta, 
koskettamalla -kuvaketta.

Toinen kuvake: Osoitekirja – Voit siirtyä osoitekirjan 
toimintoihin, joita ovat Näytä yhteystiedot, Näytä 
Saapuneet, Uusi sähköpostiviesti, Uusi Internet-puhelu, 
Lähetä kutsu puheluun, Uusi pikaviesti ja Aseta olotila, 
koskettamalla -kuvaketta. Kuvake näkyy korostettuna 
ja valikko päivittyy aina, kun saat uusia sähköposti- tai 

chat-viestejä, varmennus
sekä ryhmäkeskustelukut
näkyvät valikon alaosassa

Sovellukset – Voit siirtyä
koskettamalla -kuvake
rakennetta, valitse Työka
Siirtyminen.

Sovelluksenvaihtoalue –
parhaillaan avoinna olevie
viimeksi käynnistetyn sov
sovelluksenvaihtoalueella
avoinna olevat sovellukse
sovelluksesta on avoinna
useita selaimen ikkunoita
sovelluskuvake.

Voit siirtyä sovellukseen k
sovelluksenvaihtoalueella
ohjauskynällä, näkyviin tu

Sovellusten jättäminen a
tarvetta ja lyhentää akun

Sovelluksen otsik
Sovelluksen otsikkoalueel
sovelluksen ja avoinna ol
sovellusvalikon koskettam

-näppäintä.
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letko tavoitettavissa, ja 
ös säätää omaan olotilaasi 
 on näkyvissä vain, kun Internet-

veluja varten on luotu 
ttä olet online-tilassa,  että 
esi on määritetty näkymätön ja 
a.

 yhdistetty tietokoneeseen 

ttanut hälytyksen Kello-

th-yhteys ulkoiseen laitteeseen 
see, että laite on asetettu 
iikkaa tukevaksi laitteeksi, 

illaan ole käytössä.

lla useita tilaa ilmaisevia 
ti. Jos olet esimerkiksi asentanut 
aluat, että näytössä näkyy 
 kuvaketta kerrallaan, kuvakkeet 
n rivejä on useita, niihin voi 

likuvaketta.

alueella näkyviä kuvakkeita 
tta ja valitsemalla Työkalut > 
inen > Tilarivi.

 yhteystietokuvakkeen tilalle 
en, tiedot uusista chat-
Tilanilmaisinalue
Voit saada lisätietoja tai toteuttaa tiettyyn toimintoon 
liittyviä tehtäviä koskettamalla tilanilmaisinalueella olevia 
kuvakkeita. Tilanilmaisinalueella (3) voivat näkyä 
seuraavat kuvakkeet:

 ilmaisee, kuinka paljon virtaa akussa on jäljellä. Mitä 
enemmän kuvakkeessa on palkkeja, sitä enemmän virtaa 
on jäljellä. Saat esiin akun arvioidun jäljellä olevan 
käyttöajan koskettamalla kuvaketta.

Internet-yhteyden kuvake ilmaisee Internet-yhteyden tilan 
ja tyypin. Kuvakkeen avulla voit avata ja sulkea Internet-
yhteyden.  ilmaisee, että WLAN-yhteys on käytössä, 

 ilmaisee, että pakettidatayhteys (esimerkiksi GPRS) on 
käytössä,  ilmaisee, että datapuheluyhteys (esimerkiksi 
GSM) on käytössä,  ilmaisee, että Internet-yhteyttä ei 
ole ja  ilmaisee, että laite on offline-tilassa, jossa 
yhteydet eivät ole sallittuja.  ilmaisee, että WLAN-
yhteys on aktiivinen, mutta laite ei löydä IP-osoitetta 
verkosta. Yhteys Internetiin on rajoitettu.

 ilmaisee nykyisen äänenvoimakkuuden. Kuvakkeen 
avulla voit myös säätää äänenvoimakkuutta ja muita 
ääniasetuksia. Ääni on sitä voimakkaampi, mitä enemmän 
kuvakkeessa on palkkeja. Kun äänet on mykistetty, kuvake 
on .

 ilmaisee näytön kirkkauden tason. Kuvakkeen avulla 
voit myös säätää näytön asetuksia.

Olotila-kuvake ilmaisee, o
kuvakkeen kautta voit my
liittyviä asetuksia. Kuvake
puhelu- ja chat-viestipal
käyttäjätili.  ilmaisee, e
olet poissa,  että tilaks

 että olet offline-tilass

 ilmaisee, että laite on
USB-kaapelilla.

 ilmaisee, että olet ase
sovelluksessa.

 ilmaisee, että Bluetoo
on muodostettu.  ilmai
näkyväksi Bluetooth-tekn
mutta yhteyksiä ei parha

Tilanilmaisinalueella voi o
kuvakkeita samanaikaises
omia tilanilmaisimia ja h
enemmän kuin seitsemän
näkyvät useilla riveillä. Ku
siirtyä koskettamalla nuo

Voit vaihtaa tilanilmaisin
koskettamalla -kuvake
Ohjauspaneeli > Siirtym

Jos vaihdat tehtävärivillä
toisen tehtävärivikuvakke
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 parhaillaan käytettävän 
ikkeet.

ran, aloitusnäkymä tulee 
sä on useita sovelluksia 
a voi avata, sulkea ja 
 myös asentaa uusia 
ovellusten hallinta -sovellusta. 

ä seuraavat sovellukset:

taalisessa tai analogisessa 
oto määräytyy maa-asetusten 

taa kellonajan ja päivämäärän, 
 valitse Kello > Työkalut > 
...

nternet-radiokanava luettelosta. 
ediasoitin-sovelluksesta, jossa 
okanavia.

os olet tilannut uutispalvelun, 
ttomien uutisartikkelien määrä 

den luettelo. Tilaus tehdään 
un haluat tarkastella artikkelia, 

t päivittää artikkeliluettelon 
viesteistä, varmennuspyynnöistä ja vastauksista tai 
ryhmäkeskustelukutsuista tulevat -kuvakkeen 
kohdalle tilanilmaisinrivillä.

Pienennys- ja sulkemispainikkeet
Jokaisessa sovelluksessa on pienennys- ja 
sulkemispainike (4).

Jos kosketat -kuvaketta, nykyinen sovellus menee 
piiloon ja sen alla oleva sovellus tulee näkyviin. Kun haluat 
palauttaa pienennetyn sovelluksen ylimmäksi, kosketa sen 
kuvaketta sovelluksenvaihtoalueella.

Jos kosketat -kuvaketta, nykyinen sovellus tai 
sovellusikkuna sulkeutuu. Voit sulkea haluamasi 
sovelluksen myös valitsemalla sovellusvalikossa Sulje 
tai painamalla -näppäintä sekunnin ajan tai 
koskettamalla sulkemispainiketta 
sovelluksenvaihtoalueella.

Sovellusalue
Kun avaat sovelluksen tehtäväriviltä, sovellus näkyy 
sovellusalueella (5). Jos laitteessa ei ole avoinna 
sovelluksia, sovelluksenvaihtoalueella näkyvät 
Työpöytä-valikossa valitsemasi sovellukset. 

Työkalurivi
Työkalurivillä (6) näkyvät
sovelluksen komentopain

Aloitusnäkymä
Kun kytket laitteeseen vir
näkyviin. Aloitusnäkymäs
(pieniä apuohjelmia), joit
järjestellä uudelleen. Voit
sovelluksia käyttämällä S

Laitteessa on käytettäviss

Kello – Näyttää ajan digi
muodossa. Päivämäärämu
mukaan. Kun haluat aset
kosketa kellokuvaketta ja
Pvm- ja aika-asetukset.

Internet-radio – Valitse I
Luettelon sisältö tulee M
voit lisätä ja poistaa radi

Uutistenlukuohjelma – J
laitteessa näkyvät lukema
ja uusimpien uutisotsikoi
uutistenlukuohjelmassa. K
kosketa sen otsikkoa. Voi
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oa. Voit hyväksyä asettelun 
tta. Voit hylätä tekemäsi 
 -kuvaketta.

ta
ella tavalla: koskettamalla 
 painamalla laitteen näppäimiä.

käyttöön erilaisia toimintoja 
kynää voi käyttää seuraavilla 

 – Kun haluat ottaa käyttöön 
ttöliittymän vuorovaikutteisia 
ran ohjauskynällä. 
 saattaa avata valintaluettelon, 
ikkunan painikkeen tai 
ta valintaruudun ja ottaa 
tavan tekstikentästä.
önotto — Kun haluat valita 
erran ohjauskynällä. Kun haluat 
n tai avata sen, kosketa sitä 

a – Kun haluat valita peräkkäisiä 
kynä valitsemattoman kohteen 
ynä kohteiden yli. Voit lisätä 
Webistä koskettamalla -kuvaketta. Jos haluat 
keskeyttää päivityksen, kosketa -kuvaketta.

Pikayhteydet – Pikayhteyden avulla saat nopeasti 
yhteyden haluamaasi ihmisryhmään. Kun haluat valita 
sovelmassa näkyvät yhteystiedot, valitse Työpöytä > 
Sovelman asetukset > Pikayhteydet.

Web-linkki – Kun haluat asettaa Web-sivun, joka avautuu 
koskettaessasi linkin kuvaa, valitse Työpöytä > Sovelman 
asetukset > Web-linkki. Tähän ominaisuuteen liittyvät 
toiminnot saattavat vaihdella tuotepakkauksittain.

Internet-haku – Voit etsiä tarvitsemaasi tietoa 
Internetistä. Kirjoita haettava merkkijono hakukenttään 
ja kosketa kuvaketta .

Kun haluat asettaa taustakuvan aloitusnäkymään, valitse 
Työpöytä > Työkalut > Aseta taustakuva.... Taustakuva 
voi olla yksivärinen, haluamasi kuva tai molemmat.

Kun haluat mukauttaa laitteen ilmettä ja tyyliä, valitse 
Työpöytä > Työkalut > Teemat.... 

Kun haluat lisätä sovelmia sovellusalueelle tai poistaa 
niitä, valitse Työpöytä > Valitse sovelma..., ja valitse 
haluamasi sovelma tai poista sen valinta.

Voit muuttaa aloitusnäkymän sovelmien järjestystä 
valitsemalla Työpöytä > Muokkaa asettelua. 
Asettelutilassa voit muuttaa sovelmien järjestystä 
vetämällä niitä. Asettelutilassa voit myös muuttaa 

joidenkin sovellusten kok
koskettamalla -kuvake
muutokset koskettamalla

Laitteen hallin
Voit käyttää laitetta kahd
näyttöä ohjauskynällä tai

Ohjauskynä
Ohjauskynällä voit ottaa 
tilanteen mukaan. Ohjaus
tavoilla:
• Koskettaminen kerran

säätimiä ja muita käy
osia, kosketa niitä ker
Koskettaminen kerran
ottaa käyttöön valinta
Web-sivun linkin, vali
käyttöön tekstinsyöttö

• Valitseminen ja käyttö
kohteen, kosketa sitä k
ottaa kohteen käyttöö
uudelleen.

• Moninkertainen valint
kohteita, aseta ohjaus
päälle ja vedä ohjausk
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et
oittaa näppäimen painamista ja 
minnot määräytyvät näppäimen 
kaan.

näppäimen painallus avaa 
nan. Pitkä näppäimen painallus 
tai katkaisee siitä virran.

näppäimet – Lyhyt näppäimen 
en näkymän zoomaustasoa ja 
ta äänisovelluksissa.

äin – Lyhyt näppäimen 
n käyttöön koko näyttö- 

t näppäimen painallus siirtää 
n haluamaasi suuntaan. Pitkä 
-selaimessa selaa aktiivisena 
ältöä. Paina selausnäppäimen 
aa käyttöön kohteen, joka on 
nteisesti vahvistaviin 

– Lyhyt näppäimen painallus 
kunat ja vastaa kieltävästi 
 Web-selaimessa tämä näppäin 
a. Pitkä näppäimen painallus 
unan tai sovelluksen. 
kohteita asettamalla ohjauskynän valitsemattoman 
kohteen päälle ja vetämällä ohjauskynän kohteiden yli. 
Voit poistaa valinnan kohteesta koskettamalla 
yksittäistä kohdetta.

• Vetäminen ja pudottaminen – Kun haluat vetää 
kohdetta, pidä ohjauskynää painettuna valitun kohteen 
päällä, vedä kohde uuteen paikkaan ja vapauta 
ohjauskynä. Kun haluat vetää ja pudottaa useita 
kohteita, valitse kohteet ja aloita vetäminen 
korostetusta kohteesta.

• Kosketa ja paina – Kun haluat ottaa käyttöön 
tilannekohtaisen valikon, paina ohjauskynää kohteen 
päällä lyhyen aikaa.

Kosketusnäytön kalibrointi
Jos kosketusnäyttö reagoi epätäsmällisesti, se täytyy ehkä 
kalibroida. Valitse Työpöytä > Työkalut > Näytön 
kalibrointi. Jos kosketusnäyttö ei reagoi lainkaan, voit 
siirtyä tähän toimintoon myös painamalla -
näppäintä aloitusnäkymässä ja siirtymällä valikossa 
haluamaasi kohtaan - ja -näppäimillä. Noudata 
näyttöön tulevia ohjeita.

Näytöstä saattaa puuttua jonkin verran pisteitä, tai pieni 
määrä niistä voi olla värjäytyneitä tai kirkkaita. Tämä on 
tyypillistä tällaiselle näytölle. Joissakin näytöissä saattaa 
olla aina päällä tai poissa päältä olevia pikseleitä tai 
pisteitä. Tämä on normaalia, eikä se ole vika.

Laitteen näppäim
Näppäimen painallus tark
vapauttamista. Jotkin toi
painalluksen pituuden mu

 Virtanäppäin – Lyhyt 
Laitteen tila -valintaikku
kytkee laitteeseen virran 

,  Zoomaus
painallus muuttaa nykyis
säätää äänenvoimakkuut

 Kokonäyttönäpp
painallus ottaa vuorotelle
tai normaalinäyttö-tilan.

 Selausnäppäin – Lyhy
valinnan kohteesta toisee
näppäimen painallus Web
olevan sivun tai kuvan sis
keskiosaa, kun haluat ott
valittuna, ja vastata myö
kysymyksiin.

 Escape-näppäin 
sulkee valikot ja valintaik
vahvistaviin kysymyksiin.
toimii peruutuspainikkeen
sulkee ylimmän valintaikk
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istö

Lisää sarkainvälin tai siirtää 
an käytettävissä olevaan 
.
 kirjaimet käyttöön 
lantunnistuksessa vaihtaa 
ja erityismerkkien tunnistustilan 

oit kirjoittaa ison kirjaimen 
ilassa, kun käytössä on pienet 
tätä näppäintä 
sa, viimeksi kirjoittamasi pieni 
irjaimeksi ja päinvastoin.
äppäin (4) – Avaa 
ossa ovat komennot Muokkaa > 
ä. Tekstinsyöttövalikosta pääset 
tuksiin.
(5)
 Lisää välilyönnin. Tällä alueella 
a sanan loppuosaksi.
 Valikkonäppäin – Lyhyt näppäimen painallus avaa 
ja sulkee sovellusvalikon.

 Vaihtonäppäin – Lyhyt näppäimen painallus avaa 
sovelluksenvaihtovalikon. Pitkä näppäimen painallus avaa 
laitteen aloitusnäkymän.

Tekstinsyöttötavat
Voit kirjoittaa kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä 
kahdella tavalla. Näppäimistössä voit kirjoittaa 
koskettamalla merkkejä ohjauskynällä tai sormilla. 
Käsialantunnistus-toiminnon avulla voit kirjoittaa 
merkkejä ohjauskynällä suoraan näyttöön.

Kun haluat aloittaa tekstinsyötön, kosketa tekstikenttää 
ohjauskynällä tai sormella. Tekstinsyöttöalue tulee 
näyttöön ja siinä näkyy toinen näppäimistöistä tai 
käsialantunnistusalue sen mukaan, mitä 
tekstinsyöttötapaa on viimeksi käytetty.

Kun haluat vaihtaa tekstinsyöttötavasta toiseen, kosketa 
-kuvaketta näppäimistössä tai 

käsialantunnistusalueella, valitse Kirjoitustapa ja 
haluamasi vaihtoehto. Aloita tekstin kirjoitus. 

Laite voi täydentää sanoja valitun kielen ja sisäisen 
sanakirjan perusteella. Laite myös oppii uusia sanoja 
kirjoittamastasi tekstistä.

Virtuaalinäppäim

• Sarkainnäppäin (1) – 
kohdistimen seuraava
tekstinsyöttökenttään

• [Caps] (2) – Ottaa isot
näppäimistössä. Käsia
normaalien merkkien 
välillä.

• Vaihtonäppäin (3) – V
virtuaalinäppäimistöt
kirjaimet. Kun painat 
käsialantunnistustilas
kirjain vaihtuu isoksi k

• Tekstinsyöttövalikon n
tekstinsyöttövalikon, j
Kopioi, Leikkaa ja Liit
myös tekstinsyöttöase

• Virtuaalinäppäimistö 
• Välilyöntinäppäin (6) –

näkyy myös ehdotuksi
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 kosketusnäppäimistö
in syöttämisen 
ormin, kosketa 
ella. Kosketusnäppäimistö 
oisena.

inikkeet ja toiminnot ovat 
in tekstinsyöttötavoissa, 
 eivät ole käytettävissä.

usnäppäimistön, kosketa -
ikeassa yläkulmassa.

etusnäppäimistön asetuksia, 
valitse Työkalut > 
syöttöasetukset > 

töä aina puhtain käsin. Puhdista 
esti pyyhkimällä se varovasti 

a.

s
ttämällä ohjauskynää kynänä. 
elle helposti luettavia, 
• Numeronäppäimistö (7) – Kun painat vaihtonäppäintä, 
tällä alueella näkyvät tavallisimmat erikoismerkit.

• Askelpalautinnäppäin (8) – Poistaa merkin kohdistimen 
vasemmalta puolelta.

• Enter-näppäin (9) – Siirtää kohdistimen seuraavalle 
riville tai tekstinsyöttökenttään. Mahdollistaa 
tilannekohtaisia lisätoimintoja (toimii esimerkiksi 
Web-selaimen Web-osoitekentässä 
siirtymispainikkeena).

• Erityismerkkinäppäin (10) – Avaa erityismerkkinäkymän, 
jossa voit valita yleisesti käytettäviä erityismerkkejä, 
symboleja ja kielikohtaisia merkkejä.

• Sulkemisnäppäin (11) – Sulkee virtuaalinäppäimistön 
ja käsialantunnistuksen syöttöalueen. 

Voit käyttää virtuaalinäppäimistön lisäksi vapaasti 
piirrettyjä kuvioita seuraavalla tavalla:

Piirrä askelpalautin 
kuviolla 1 ja välilyönti 
kuviolla 2. Piirrä kuvio 3 
kirjaimen päällä, kun 
haluat siirtyä isojen ja 
pienien kirjaimien välillä, 
ja kuvio 4, kun haluat 
lisätä rivinvaihdon.

Näytön kokoinen
Kun haluat aloittaa tekst
virtuaalinäppäimistössä s
tekstinsyöttöaluetta sorm
avautuu koko näytön kok

Kosketusnäppäimistön pa
samanlaiset kuin muissak
mutta kaikki erityismerkit

Kun haluat sulkea kosket
kuvaketta näppäimistön o

Kun haluat muuttaa kosk
kosketa -kuvaketta ja 
Ohjauspaneeli > Tekstin
Sorminäppäimistö.

Käytä kosketusnäppäimis
kosketusnäyttö säännöllis
kuivalla pehmeällä liinall

Käsialantunnistu
Voit kirjoittaa tekstiä käy
Kirjoita tekstinsyöttöalue
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Lisätietoja saat laitteen 

uuden säätäminen
voimakkuutta, siirry 
alla -kuvaketta. Voit 
voimakkuutta vetämällä 
säätimen haluamaasi asentoon. 
ö kumoaa laitteen muut 
ukset.

 musiikkia kohtuullisella 
. Jatkuva altistuminen suurelle 
 voi vahingoittaa kuuloasi. Älä 
 kaiuttimen käytön aikana, koska 
olla erittäin suuri.

s
oman käytön muuttamalla 
la laitteen lukittumaan 
akatkaisuajan jälkeen.

, paina -kuvaketta lyhyesti, 
sketa OK-kuvaketta. Kun haluat 
 kirjoita suojakoodi ja kosketa 
pystysuoria merkkejä ja erota merkit toisistaan pienillä 
väleillä vaakasuunnassa. Älä käytä kursivointia. 

Kun haluat kirjoittaa tavallisia merkkejä ja numeroita 
(oletustila), kirjoita sanat normaaliin tapaan.

Kun haluat kirjoittaa erityismerkkejä, kosketa [Abc1]-
kohtaa syöttöalueen vasemmanpuoleisessa ruudussa ja 
kirjoita merkit normaaliin tapaan.

Kun haluat lisätä uusia merkkejä sanojen sisään ja niiden 
perään, piirrä ne haluamiisi kohtiin.

Voit opettaa laitteelle oman kirjoitustyylisi koskettamalla 
virtuaalinäppäimistön painiketta  ja valitsemalla 
Työkalut > Opeta.

Voit käyttää vapaasti piirrettyjä kuvioita 
käsialantunnistusalueella seuraavalla tavalla:

Piirrä askelpalautin 
kuviolla 1 ja välilyönti 
kuviolla 2.

Tekstinsyöttöasetukset
Kun haluat määrittää tekstinsyöttöasetukset, kosketa -
kuvaketta ja valitse Työkalut > Ohjauspaneeli > 

Tekstinsyöttöasetukset. 
ohjetoiminnosta.

Äänenvoimakk
Kun haluat säätää äänen
ääniasetuksiin koskettam
pienentää tai lisätä äänen
äänenvoimakkuuden liuku
Äänenvoimakkuuden säät
äänenvoimakkuuden aset

 Varoitus: Kuuntele
äänenvoimakkuudella
äänenvoimakkuudelle
pidä laitetta korvallasi
äänenvoimakkuus voi 

Laitteen suojau
Voit estää laitteen luvatt
suojakoodin ja asettamal
automaattisesti tietyn aik

Kun haluat lukita laitteen
valitse Lukitse laite ja ko
avata laitteen lukituksen,
OK-kuvaketta.
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auksena kaikki laitteeseen 
ttavat hävitä.

n ja näppäinten 

snäytön ja näppäimet, paina 
 valitse Lukitse kosketusnäyttö 
haluat avata kosketusnäytön ja 
aina ensin  ja sitten .

yttömuistin tämänhetkistä 
vaketta ja valitse Työkalut > 

aana olevan ja käytetyn muistin 
vu.

muistikortista avoinna olevien 
lisämuistina, avaa Virtuaalinen-
irtuaalimuistia. Virtuaalisella 
 käytössä olevaa muistikorttia 
orttipaikassa. 

va käyttö saattaa vaikuttaa 
.

Kun haluat muokata laitteen suojausasetuksia, kosketa 
-kuvaketta ja valitse Työkalut > Ohjauspaneeli > 

Laitteen lukitus.

Kun haluat asettaa aikakatkaisuajan, kosketa 
Automaattinen lukitus -kohtaa ja valitse haluamasi aika.

Suojakoodin muuttaminen
Voit muuttaa suojakoodin seuraavalla tavalla: 

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse Työkalut > 
Ohjauspaneeli > Laitteen lukitus > Muuta 
suojakoodia.

2. Kirjoita nykyinen suojakoodi (oletuskoodi on 12345) 
ja kosketa OK-kuvaketta.

3. Kirjoita uusi koodi ja kosketa OK-kuvaketta.

4. Kirjoita uusi koodi uudelleen ja kosketa OK-kuvaketta. 

Jos kosketat Peruuta-kuvaketta jossain näistä 
valintaikkunoista, laitteen suojakoodi ei muutu.

Pidä uusi koodi salassa ja säilytä sitä turvallisessa 
paikassa erillään laitteesta.

 Huom! Jos kadotat laitteen suojakoodin, vie laite 
valtuutettuun Nokia-huoltoliikkeeseen. Lukituksen 
avaamiseksi ohjelmisto on ladattava laitteeseen 

uudelleen, minkä seur
tallennetut tiedot saa

Kosketusnäytö
lukitseminen
Kun haluat lukita kosketu
lyhyesti -näppäintä ja
ja näppäimet > OK. Kun 
näppäimien lukituksen, p

Muistinhallinta
Kun haluat tarkastella kä
kulutusta, kosketa -ku
Ohjauspaneeli > Muisti.

Kun haluat tarkastella vap
määrää, valitse Muisti-si

Kun haluat käyttää osaa 
sovellusten virtuaalisena 
sivu ja valitse Laajenna v
lisämuistilla tarkoitetaan
laitteen sisäisessä muistik

Virtuaalisen muistin jatku
muistikortin kestävyyteen
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imen kanssa).

tien kirjoitussuojaustoimintoa.

 MultiMediaCard-muistikortteja 
tiMediaCard-muistikortteja (RS-
SD-kortteja tai miniSD-kortteja, 
t käytettäväksi tämän laitteen 
istikorteissa hyväksyttyjä alan 
 muunmerkkiset kortit eivät ehkä 
ämän laitteen kanssa. 
tin käyttäminen voi vahingoittaa 
aa kortille tallennettuja tietoja.

itteessa voi käyttää vain 
-alustettuja muistikortteja.

hallita muistikortin sisältöä, 
litse Tiedostonhallinta ja 
ketta kansioluettelossa.

 nimeä valitsemalla 
stikortti > Nimeä uudelleen....

ikortin, valitse 
stikortti > Alusta.... 
syvästi muistikortilta.
 Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia 
käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken 
toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja 
kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Kun haluat vapauttaa muistia, poista tietoja 
Tiedostonhallinta-sovelluksessa tai muissa sovelluksissa. 
Kun haluat etsiä ja poistaa tietynkokoisia tiedostoja, käytä 
Etsi-sovellusta. 

Sovellukset lähettävät virheilmoituksen yrittäessäsi siirtää, 
kopioida tai tallentaa tiedostoja, kun laitteen tai 
muistikortin muisti ei riitä.

Muistikortti
Laitteessa on kaksi muistikorttipaikkaa. Takakuoren alla on 
sisäinen korttipaikka. Toinen muistikorttipaikka on 
muistikorttiluukun alla laitteen etukulmassa. Molemmat 
muistikortit voi asettaa paikalleen ja poistaa laitteesta, 
kun laitteeseen on kytketty virta (kortin vaihto lennossa).
Laite tukee seuraavia muistikortteja: 
• MultiMediaCard (MMC), (täysikokoinen)
• pienikokoinen MMC-kortti (sovittimen kanssa)
• SD-kortti (täysikokoinen)
• miniSD-kortti (sovittimen kanssa)

• microSD-kortti (sovitt

Tämä laite ei tue SD-kort

Käytä vain yhteensopivia
(MMC), pienikokoisia Mul
MMC), SD-kortteja, micro
jotka Nokia on hyväksyny
kanssa. Nokia käyttää mu
standardeja, mutta jotkin
ole täysin yhteensopivia t
Yhteensopimattoman kor
korttia ja laitetta ja vioitt

Kokoraja on 2 Gt. Tässä la
yhteensopivia FAT 16/32 

Kun haluat tarkastella ja 
kosketa -kuvaketta, va
kosketa muistikortin kuva

Voit muuttaa muistikortin
Tiedostonhallinta > Mui

Kun haluat alustaa muist
Tiedostonhallinta > Mui
Kaikki tiedot poistuvat py



Yl
ei

st
ä 

tie
to

a

18© 2006 Nokia. All rights reserved.

 ja valitse Työkalut > 
lautus. 

armuuskopiotiedosto 
 Palauta-kuvaketta.

muuskopion salasanalla, 
ttää salasanaa -valintaikkuna. 
sketa OK-kuvaketta.

n varmuuskopion valitsemalla 
amalla Poista.

armuuskopio asetuksista ja 
istua siitä, että Sähköposti-
tavalla. Palauta varmuuskopio, 
tukset tai sähköpostiviestit eivät 
päivitettyäsi laitteen 

ot eivät tallennu 

 palautat aiemmilla 
 varmuuskopioita
ukset

set.
Tietojen varmuuskopioiminen 
ja palauttaminen
Voit varmuuskopioida tiedot yhteensopivalle muistikortille 
ja palauttaa ne tarvittaessa. Varmuuskopio näkyy kansiona 
muistikortilla. Voit myös suojata varmuuskopiot 
salasanoilla.

Voit varmuuskopioida tietoja seuraavasti:

1. Kosketa -kuvaketta ja valitse Työkalut > 
Varmuuskopiointi/palautus > Uusi varmuuskopio.

2. Muuta varmuuskopiotiedoston nimeä koskettamalla 
sitä ja kirjoittamalla tilalle uusi nimi Tee varmuuskopio 
-valintaikkunassa. Jos molemmat muistikortit on 
asetettu laitteeseen, valitse varmuuskopiolle haluamasi 
tallennusmuisti valintaluettelosta.

3. Valitse Tietojen valinta -valintaikkunassa, haluatko 
varmuuskopioida kaikki tiedot vai ainoastaan 
määrittämäsi tiedostotyypit. 

Kun haluat suojata varmuuskopiotiedoston salasanalla, 
kosketa Suojaa salasanalla -kohtaa, kirjoita 
käyttämäsi salasana kaksi kertaa ja kosketa 
OK-kuvaketta.

Voit palauttaa varmuuskopioidut tiedot seuraavasti:

1. Kosketa -kuvaketta
Varmuuskopiointi/pa

2. Valitse palautettava v
muistikortilta. Kosketa

Jos olet suojannut var
näyttöön tulee Edelly
Kirjoita salasana ja ko

Voit poistaa tarpeettoma
varmuuskopion ja koskett

 Tärkeää: Tee aina v
viesteistä, jotta voit varm
sovellus toimii toivotulla 
kun sovelluksen muut ase
ole käytössä, esimerkiksi 
ohjelmiston.

Esimerkiksi seuraavat tied
varmuuskopioon:
• teeman asetukset, kun

tuoteversioilla tehtyjä
• Bluetooth-yhteysaset
• asennetut sovellukset
• Web-selaimen asetuk
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inen
a kohteita seuraavalla tavalla:

 ja valitse Etsi.

useita hakusanoja. Mitä 
 käytät, sitä täsmällisempiä 

sintä sähköpostiviesteihin, 
janmerkkeihin tai valitse kaikki 
eet. Kun haluat asettaa lisää 
keta Asetukset-kuvaketta.

sinnän, kosketa OK-kuvaketta. 
utulokset-ikkunassa.

sinnän, kosketa -kuvaketta 

yttää Boolen logiikan 
koittaa sitä, että kaikkien 
vä. Jos saat liian vähän tuloksia, 
ihtoehtojen määrää. Isojen ja 
ei ole eroa hakutoiminnossa.
Ohjetoiminto
Nokia N800 -laitteessa on ohjetoiminto, jonka avulla saat 
lisätietoja laitteen ominaisuuksista, sovelluksista ja 
valintaikkunoista. 

Kun haluat käyttää ohjetta tehtäväriviltä, kosketa -
kuvaketta ja valitse Ohje.

Kun haluat käyttää sovelluksen ohjetta, kosketa 
sovelluksen otsikkoa ja valitse ohjekomento valikosta 
(tavallisesti Työkalut-valikosta).

Voit selata ohjeaiheita koskettamalla seuraavia 
kuvakkeita:

 tai , kun haluat katsoa muita äskettäin 
tarkastelemiasi ohjeaiheita, jos sellaisia on.

-kuvaketta, kun haluat nähdä luettelon äskettäin 
katselemistasi ohjeaiheista.

-kuvaketta, kun haluat etsiä hakukenttään 
kirjoittamaasi tekstiä.

Kun haluat käyttää valintaikkunaan liittyvää ohjetta 
(tilannekohtainen ohje), kosketa [?]-painiketta 
valintaikkunassa.

Tietojen hakem
Voit etsiä laitteessa olevi

1. Kosketa -kuvaketta

2. Kirjoita hakusana tai 
useampia hakusanoja
hakutulokset ovat.

3. Rajoita tarvittaessa et
yhteystietoihin tai kir
laitteessa olevat koht
hakuvaihtoehtoja, kos

4. Kun haluat aloittaa et
Tulokset näkyvät Hak

Kun haluat keskeyttää et
työkalurivillä.

Laitteen hakutoiminto kä
JA-operaattoria, mikä tar
hakusanojen on täsmättä
rajoita hakusanojen ja va
pienten kirjainten välillä 
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a aika, jonka jälkeen Internet-
tisesti, jos yhteyttä ei käytetä. 
usaika -asetusta 
yhteyksissä (esimerkiksi GPRS), 
 -asetusta piirikytkentäisissä 
si GSM-data) ja WLAN-
etusta langattoman lähiverkon 
vulla muodostettavissa 

teyksissä saatetaan 
a maksuja. Tarkista asia 
säädä odotusajat vastaavasti.

atetaan käyttää myös 
vat aiheuttaa Internet-yhteyden 
dotusajoista riippumatta.

a edellyttää Internet-yhteyden 
ttää oletusyhteydeksi 
ttä. Jos yhteyksiä ei ole 

le käytettävissä, laite pyytää 
tävän yhteyden (Internet-
aa verkon sen jälkeen, kun 
Internet-yhteydet
Laitteen avulla voit muodostaa Internet-yhteyden joko 
langattoman lähiverkkoyhteyden (WLAN) tai Bluetooth-
tekniikkaa tukevan matkapuhelimen kautta.

Yhteysasetukset
Voit muokata ja muodostaa Internet-yhteyksiä ja säätää 
yhteydenmuodostuksen logiikkaa koskettamalla -
näppäintä ja valitsemalla Työkalut > Ohjauspaneeli > 
Yhteydet.

Määritä Yleistä-sivulla seuraavat asetukset:

Yhdistä automaattisesti – Valitse, mitä yhteyksiä 
käytetään automaattisesti. Tämä asetus koskee vain 
laitteeseen tallennettuja verkkoja ja yhteyksiä.

Hakuväli – Voit määrittää, kuinka usein yhteyksiä etsitään 
taustalla.

 Vihje: Kun olet tallentanut yhden tai useamman 
WLAN-verkon Työkalut > Ohjauspaneeli > Yhteydet > 
Yhteydet-valikkoon, laite etsii oletusarvoisesti näitä 
yhteyksiä 10 minuutin välein, jos yhteyttä verkkoon ei 
ole muodostettu. Voit poistaa haun käytöstä akkuvirran 
säästämiseksi asettamalla hakuvälin arvoksi Ei 
koskaan.

Valitse Odotusajat-sivull
yhteys katkeaa automaat
Käytä Pakettidatan odot
pakettikytkentäisissä data
Datapuhelun odotusaika
datapuheluissa (esimerkik
yhteyden odotusaika -as
(WLAN) yhteysosoitteen a
yhteyksissä.

 Huom! Internet-yh
käyttää aikaperusteisi
palveluntarjoajalta ja 

 Huom! Verkossa sa
odotusaikoja, jotka voi
katkeamisen laitteen o

WLAN-yhteys
Kun käytät sovellusta, jok
muodostamista, laite käy
tallennettua WLAN-yhtey
tallennettu tai ne eivät o
sinua valitsemaan käytet
yhteysosoite). Voit tallent
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ikuttaa näkyviin tuleviin 
at Seuraava-kuvaketta.
minen ei tarkoita sitä, että myös 
ltöpalvelimen (tai paikan, johon 
 tallennettu) välinen 
i turvallinen. Palveluntarjoaja 
 ja sisältöpalvelimen välisen 

kuus
 on jo määritetty laitteeseen 
-yhteyden asetuksessa

eys ja kosketa Seuraava-

ön tulevat seuraavat asetukset:

 Kirjoita WLAN-verkon nimi. 
n järjestelmänvalvojan oikeudet, 
amannimisiä verkkoja ei ole. 
n, kun muodostat Internet-
n avulla. Jos kenttä näkyy 
itä voi muokata, löydetty verkon 
untemattomalla merkistöllä eikä 
-8), kuten laite olettaa.

– Sinun on valittava tämä 
-verkon nimi on piilotettu. 
olet valinnut sen luettelosta. Jos WLAN-verkon nimi 
ei näy, asetukset on määritettävä manuaalisesti.

Voit määrittää WLAN-yhteysasetukset manuaalisesti 
koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla Työkalut > 
Ohjauspaneeli > Yhteydet > Yhteydet > Uusi. Internet-
asetusten määritystoiminnon aloitussivu tulee näkyviin. 
Kosketa Seuraava-kuvaketta, kun haluat siirtyä Yhteyden 
asennus: Nimi ja tyyppi -valintaikkunaan. 

1. Määritä seuraavat asetukset:

Yhteyden nimi – Anna yhteydelle kuvaava nimi.

Yhteystyyppi: – Valitse WLAN

2. Kosketa Seuraava-kuvaketta. Laite kysyy, haluatko 
etsiä käytettävissä olevia WLAN-verkkoja. Kosketa 
Kyllä-kuvaketta, jos haluat aloittaa etsinnän. Kosketa 
Ei-kuvaketta, jos haluat ohittaa sen.

Jos valitset Kyllä, etsinnän jälkeen esiin tulee luettelo 
kaikista käytettävissä olevista WLAN-verkoista ja 
kaikkien WLAN-yhteyksien tiedot: 

• WLAN-yhteyden suojaustaso: 
 – Ei suojausta (esimerkiksi julkisen paikan 

WLAN-tukiasema lentokentällä)
 – Keskitasoinen suojaus (WEP- eli Wired 

Equivalent Privacy -todennus)
 – Hyvä suojaus (WPA- eli Wi-Fi Protected Access 

-todennus, myös WPA1 ja WPA2).

Verkon suojaustaso va
asetuksiin, kun kosket
Suojaussymbolin näky
yhdyskäytävän ja sisä
haluamasi aineisto on
tiedonsiirtoyhteys olis
suojaa yhdyskäytävän
tiedonsiirtoyhteyden.

• WLAN-verkon nimi
• WLAN-kentän voimak
• , jos WLAN-verkko

tallennetussa Internet

Valitse haluamasi yht
kuvaketta.

Jos valitset Ei, näyttö

Verkon nimi (SSID) –
Jos sinulla on verkkoo
varmista, että muita s
Näitä tietoja käytetää
yhteyden WLAN-verko
himmennettynä eikä s
nimi (SSID) on luotu t
vakiomerkistöillä (UTF

Verkko on piilotettu 
vaihtoehto, jos WLAN
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ran tarvetta ja lyhentää akun 

hteys
at toimenpiteet, ennen kuin voit 
yden matkapuhelinverkkoon:
alvelu palveluntarjoajalta.
rnet-asetukset 

 asetustietokanta (ohjattu 
 määritys), jossa on joidenkin 
oreiden ennalta määritettyjä 

tkapuhelinoperaattoreiden 
ettelossa, ja jotkin asetukset 
tuneita.

itteen kanssa. Laite tarvitsee 
uhelin), joka liitetään laitteeseen 
th-tekniikalla. 

th-tekniikka
määrityksen 2.0 mukainen. 
 profiileja: 
ili (Dial-up Networking Profile), 
 Transfer Profile), SIM-
Kun tämä vaihtoehto on valittuna Internet-yhteyttä 
muodostettaessa, laite etsii WLAN-verkkoa aktiivisesti.

Verkon tyyppi- Valitse Rakenne- tai Tilapäinen-tila. 
Rakennetilaa käytetään Internet-yhteyksien kanssa.

Suojaustapa – Valitse Ei mitään (ei suojausta), WEP 
(keskitasoinen suojaus), Anna jaettu WPA-avain (hyvä 
suojaus) tai WPA ja EAP (hyvä suojaus).

Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista 
salausmenetelmistä käytössä. Se parantaa 

langattoman lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. 
Salauksen käyttäminen pienentää tietojen luvattoman 
käytön riskiä.

Täytä suojausasetukset, jos laite niitä pyytää, ja kosketa 
sitten Seuraava-kuvaketta.

3. Tallenna asetukset koskettamalla Valmis-kuvaketta. 
Kun haluat määrittää lisäasetuksia, kosketa 
Lisäasetukset-kuvaketta.

 Vihje: Voit joutua määrittämään lisäasetuksia, 
jos Internet-yhteys edellyttää esimerkiksi 
välityspalvelinten käyttöä.

Joissakin paikoissa, kuten Ranskassa, langattoman 
lähiverkon (WLAN) käyttöä on rajoitettu. Lisätietoja saat 
paikallisilta viranomaisilta.

Langatonta lähiverkkoa (WLAN) käyttävät toiminnot tai 
sellaisten jättäminen avoimiksi taustalle muita toimintoja 

käytettäessä lisää akkuvir
käyttöikää.

Matkapuheliny
Sinun on tehtävä seuraav
muodostaa Internet-yhte
• Tilaa tarvittava datap
• Hanki tarvittavat Inte

palveluntarjoajalta.
 Vihje: Laitteessa on

operaattorin asetusten
matkapuhelinoperaatt
asetuksia.

 Huom! Kaikkien ma
asetukset eivät näy lu
saattavat olla vanhen

• Liitä puhelin pariksi la
ulkoisen modeemin (p
langattomalla Bluetoo

Langaton Bluetoo
Tämä laite on Bluetooth-
Määritys tukee seuraavia
puhelinverkkoyhteysprofi
tiedostonsiirtoprofiili (File
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li > Puhelin. Vaikka voit valita 
llaan puhelimeksi, voit liittää 
okia N800 -laitteen kanssa. Liitä 
0 -laitteen kanssa seuraavalla 

Bluetooth-yhteys käyttöön.

ta. Valitse laite -valintaikkuna 
 etsiä yhteensopivia Bluetooth-
teita.

elin löytyneiden laitteiden 
 OK-kuvaketta. Laite luo 

tteen kanssa -valintaikkunassa 
naa tai korvaa se haluamallasi 
nko pariksi liitetty laite luotettu 

ostaa yhteyden Nokia N800 
oitusta) vai ei, valitsemalla 
i -asetus tai poistamalla valinta 
keta OK-kuvaketta ja anna sama 
ssa puhelimessa.

dostettu, ohjattu 
n määritystoiminto avautuu. 
teysasetusten tallentamiseen. 
 asetukset tai aiot tallentaa ne 
aneeli-valikon kautta, kosketa 
yhteysprofiili (SIM Access Profile), HID-profiili (Human 
Interface Device Profile), sarjaporttiprofiili (Serial Port 
Profile) ja push-objektinsiirtoprofiili (Object Push Profile). 
Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. 
Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien 
laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden 
laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän 
laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä 
koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta 
viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten 
jättäminen avoimiksi taustalle muita toimintoja 
käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun 
käyttöikää. 

Bluetooth-yhteys ei edellytä, että yhteensopiva puhelin ja 
Nokia N800 -laite ovat näköetäisyydellä, mutta niiden on 
oltava enintään 10 metrin päässä toisistaan. Yhteyksiin 
voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten 
seinät tai muut elektroniset laitteet.

Älä muodosta yhteyksiä Bluetooth-tekniikkaa käyttäviin 
laitteisiin, joihin et luota.

Puhelimen valitseminen
Voit valita Internet-yhteyden muodostukseen käytettävän 
puhelimen koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla 

Työkalut > Ohjauspanee
vain yhden laitteen kerra
useita puhelimia pariksi N
puhelin pariksi Nokia N80
tavalla:

1. Ota matkapuhelimen 

2. Kosketa Uusi-kuvaket
avautuu, ja laite alkaa
tekniikkaa tukevia lait

3. Valitse haluamasi puh
luettelosta ja kosketa
salasanan.

4. Käytä Liitä pariksi lai
laitteen luomaa salasa
salasanalla. Määritä, o
(puhelimesi voi muod
-laitteeseen ilman ilm
Aseta laite luotetuks
tästä asetuksesta. Kos
salasana yhteensopiva

5. Kun pariliitos on muo
operaattorin asetuste
Käytä sitä Internet-yh
Jos olet jo tallentanut
myöhemmin Ohjausp
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nnus: Nimi ja tyyppi 
raavat asetukset:

a yhteydelle kuvaava nimi.

itä, minkä tyyppisen 
 haluat muodostaa Internet-
äyttää matkapuhelinverkossa 
ollainen esimerkiksi GPRS 
litse Pakettidata. Jos haluat 
verkossa piirikytkentäistä 
ollainen esimerkiksi HSCSD 
witched Data) -datapalvelu on, 

kon tyyppi itse, jos 
uhelinta ei ole liitetty 
. Valitse, minkä tyyppisen 
vulla haluat muodostaa 
M/UMTS tai CDMA.

nnus -valintaikkunassa 

i – Kirjoita Internet-
Pyydä nimi Internet-
mä asetus näkyy vain, jos 
eyden (esimerkiksi GPRS) 

M-matkapuhelinverkkoa.
Peruuta-kuvaketta. Voit siirtyä ohjattuun 
asetustoimintoon myöhemmin koskettamalla -
kuvaketta ja valitsemalla Työkalut > Ohjauspaneeli. 
Valitse ohjauspaneelissa Ohjauspaneeli > Työkalut > 
Ohjattu operaattorin asetusten määritys....

6. Tallenna asetukset koskettamalla Valmis-kuvaketta.

 Vihje: Aseta Nokia N800 -laite luotetuksi laitteeksi 
puhelimen Bluetooth-yhteydet-valikossa. Näin voit 
antaa Nokia N800 -laitteen käyttää puhelinta, eikä 
käyttöön otettavaa yhteyttä tarvitse vahvistaa joka 
kerta erikseen. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Jos muutat puhelimen Bluetooth-nimeä, se ei päivity 
Nokia N800 -laitteeseen automaattisesti. Voit päivittää 
nimen liittämällä puhelimen uudelleen Nokia N800 
-laitteen pariksi.

Yhteyden muodostaminen 
manuaalisesti
Voit määrittää matkapuhelinyhteyden asetukset 
manuaalisesti koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla 
Työkalut > Ohjauspaneeli > Yhteydet > Yhteydet > Uusi. 
Internet-asetusten määritystoiminnon aloitussivu tulee 
näkyviin. Kosketa Seuraava-kuvaketta, kun haluat siirtyä 
Yhteyden asennus: Nimi ja tyyppi -valintaikkunaan.

1. Määritä Yhteyden ase
-valintaikkunassa seu

Yhteyden nimi – Ann

Yhteystyyppi: – Määr
verkkopalvelun avulla
yhteyden. Jos haluat k
pakettidatapalvelua, j
(verkkopalvelu) on, va
käyttää matkapuhelin
tiedonsiirtopalvelua, j
(High-Speed Circuit-S
valitse Datapuhelu. 

2. Sinun on valittava ver
yhteensopivaa matkap
pariksi laitteen kanssa
matkapuhelinverkon a
Internet-yhteyden: GS

3. Määritä Yhteyden ase
seuraavat asetukset:

Yhteysosoitteen nim
yhteysosoitteen nimi. 
palveluntarjoajalta. Tä
valitsit pakettidatayht
ja puhelin käyttää GS
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yhteyksien 
 käytöstä

etooth-yhteyden pois käytöstä 
ä lyhyesti, valitsemalla 
alla OK-kuvaketta. 

t käyttöön, paina -
alitila ja kosketa OK.

ssa ei voi käyttää toimintoja, 
ko- tai Bluetooth-yhteyttä. 
tä toimintoja, sinun on ensin 
maalitilaan. Jos laite on lukittu, 
Valintanumero – Kirjoita Internet-yhteysosoitteen 
modeemipuhelinnumero.

Käyttäjänimi – Kirjoita tarvittaessa myös käyttäjänimi. 
Saat käyttäjänimen tavallisesti Internet-
palveluntarjoajalta.

Salasana – Kirjoita tarvittaessa salasana. Saat 
salasanan tavallisesti Internet-palveluntarjoajalta.

Salasanan kysely kirjauduttaessa – Valitse tämä 
vaihtoehto, jos haluat kirjoittaa uuden salasanan aina 
kirjautuessasi Internet-palvelimeen tai jos et halua 
tallentaa salasanaa laitteeseen.

 Vihje: GPRS-pakettidataverkoissa yhteysosoite 
on yleisesti Internet tai se jätetään määrittämättä. 
Valintanumero on tavallisesti *99# ja käyttäjänimi 
sekä salasana saatetaan jättää määrittämättä. 
Pyydä CDMA-pakettidataverkon asetukset 
palveluntarjoajalta.

4. Tallenna asetukset koskettamalla Valmis-kuvaketta. 
Kun haluat määrittää lisäasetuksia, kosketa 
Lisäasetukset-kuvaketta. Lisätietoja saat laitteen 
ohjetoiminnosta.

Langattomien 
ottaminen pois
Voit ottaa WLAN- tai Blu
painamalla -näppäint
Offline-tila ja koskettam

Kun haluat ottaa yhteyde
näppäintä, valitse Norma

 Huom! Offline-tila
jotka edellyttävät verk
Jos haluat käyttää näi
palautettava laite nor
anna suojakoodi.
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iasi sivuja - tai -

a, johon tietoja tallennetaan 
änyt tai yrittänyt käyttää 
muksellisia tietoja, tyhjennä 
kerran jälkeen. Käyttämäsi 
uvat välimuistiin. Voit tyhjentää 

eb > Työkalut > Tyhjennä > 

tää sivua näytössä koskettamalla 
. Kun haluat valita ennalta 

 sovellusvalikosta, valitse 
 ja haluamasi zoomaustaso.

ivun koko näytössä, paina 
 normaalinäkymään painamalla 
leen.

ivun sopivan kokoisena, valitse 
u näkymä. Web-sivu sovitetaan 
a kuvat suurentuvat tai 
takaava muuttuu tarvittaessa 
Web-selain
Kun haluat avata selaimen, kosketa -kuvaketta ja valitse 
Avaa uusi selainikkuna tai kirjanmerkki.

Ennen kuin voit muodostaa Internet-yhteyden, sinun on 
määritettävä Internet-yhteyden asetukset. Lisätietoja on 
kohdassa Internet-yhteydet, s. 20.

 Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on 
riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Web-sivujen avaaminen ja selailu
Kun haluat avata uuden Web-sivun, kosketa näytön 
alaosassa olevaa osoitekenttää, kirjoita osoite 
virtuaalinäppäimistöllä ja kosketa -kuvaketta. 

Jos olet tallentanut kirjanmerkin Web-sivusta, jonka 
haluat avata, kosketa -kuvaketta ja valitse haluamasi 
kirjanmerkki.

Voit päivittää sivun painamalla ohjauskynällä lyhyesti -
kuvaketta ja valitsemalla  Päivitä. Kun haluat 
keskeyttää sivun päivityksen, kosketa -kuvaketta. 

Kun haluat selata ja vierittää Web-sivua, vedä sivua 
haluamaasi suuntaan ohjauskynällä, käytä 
selausnäppäimiä tai vedä näytön oikealla puolella ja 
alaosassa olevia vierityspalkkeja.

Voit selata viimeksi avaam
näppäimellä.

Välimuisti on muistipaikk
tilapäisesti. Jos olet käytt
salasanoja vaativia luotta
välimuisti jokaisen käyttö
tiedot tai palvelut tallent
välimuistin valitsemalla W
Välimuisti.

Voit suurentaa tai pienen
kuvaketta  tai 
määritetyn zoomaustason
Web > Näytä > Zoomaa

Kun haluat nähdä Web-s
-näppäintä. Palaa
-näppäintä uudel

Kun haluat nähdä Web-s
Web > Näytä > Optimoit
näytön levyiseksi. Teksti j
pienentyvät, ja niiden mit
eri tavalla.
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a turvallisuutta koskevia 
isältöön harkiten kuten 
tojen kanssa.
Kun haluat muuttaa Web-selaimen asetuksia, valitse 
Web > Työkalut > Asetukset. Lisätietoja saat laitteen 
ohjetoiminnosta.

Kun haluat lisätä kirjanmerkin nykyiselle Web-sivulle, 
pidä ohjauskynää sekunnin ajan painettuna Web-sivun 
kohdalla ja valitse Lisää kirjanmerkki... tilannekohtaisesta 
valikosta.

Kun haluat tallentaa linkin kirjanmerkkinä, pidä 
ohjauskynää painettuna linkin päällä sekunnin ajan ja 
valitse Lisää linkki kirjanmerkkeihin....

Kirjanmerkkien hallinta
Voit hallita laitteeseen tallennettuja kirjanmerkkejä 
koskettamalla -kuvaketta ja valitsemalla 
Kirjanmerkkien hallinta. Kirjanmerkkien hallinnassa voit 
lisätä, siirtää, kopioida, poistaa ja avata kirjamerkkejä ja 
kansioita sekä muuttaa niiden nimiä.

Kirjanmerkkikansiot näkyvät vasemmalla, ja valitsemasi 
kansion sisältämät kirjanmerkit oikealla. Kun haluat avata 
kansion ja siinä olevan kirjanmerkin, kosketa ensin 
kansiota ja sen jälkeen kirjanmerkkiä kahdesti.

Laitteessa voi olla valmiiksi määritettyinä sellaisten 
sivustojen kirjanmerkkejä tai linkkejä tai laitteella voi 
käyttää sivustoja, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei tue 
näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät avata tällaisia 

sivustoja, noudata samoj
varotoimia ja suhtaudu s
muidenkin Internet-sivus
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ittäminen: Palvelu – Valitse 
ttelosta ja kosketa Seuraava-

ittäminen: Valitse – Valitse 
lk -palvelu. Laite pyytää sinua 
ko käyttää olemassa olevaa 
lk -käyttäjätiliä tässä laitteessa 
äjätilin. Uuden Jabber- tai 
tilin luominen edellyttää 
et-yhteyttä, koska uusi 
ään Internetissä. 

n Google Talk -tilin, kosketa 
Tällöin avautuu Web-sivu, jossa 
il-tilin. Kun olet luonut uuden 
asetustoimintoon.

n määrittäminen: 
kkunassa seuraavat asetukset:

a käyttäjätilin käyttäjänimi. Jos 
palvelun käyttäjänimeä, kirjoita 
konaan (kaikki ennen päätettä 

yttäjätilin salasana.
Web-yhteydet
Kun haluat lähettää viestejä verkon kautta, 
verkkoyhteyden on oltava käytössä. Käyttäjätili 
on rekisteröitävä ja salasanat määritettävä Internet-
puheluita, chat-viestejä ja sähköpostipalveluita varten 
Nokian ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa. 

Internet-puheluita ja chat-palveluita varten voi luoda 
useita käyttäjätilejä. Laite tukee oletusarvoisesti Jabber- ja 
Google Talk -palveluita. Voit myös luoda uuden Jabber- tai 
Google Talk -käyttäjätilin, jos sinulla ei vielä ole sellaista.

Internet-puheluihin on suositeltavaa käyttää langatonta 
lähiverkkoa (WLAN).

Tilit
Kun haluat käyttää ohjattua asetusten määritystä, kosketa 

-kuvaketta ja valitse Työkalut > Ohjauspaneeli > 
Tilit > Uusi.

Voit määrittää ja tallentaa tilin asetukset määrittämällä 
seuraavat tiedot:

1. Tilin asetusten määrittäminen: Tervetuloa – Kosketa 
Seuraava-kuvaketta, kun haluat aloittaa käyttäjätilin 
luomisen.

2. Tilin asetusten määr
haluamasi palvelu lue
kuvaketta.

3. Tilin asetusten määr
Jabber- tai Google Ta
vahvistamaan, haluat
Jabber- tai Google Ta
vai luoda uuden käytt
Google Talk -käyttäjä
käytössä olevaa Intern
käyttäjätili rekisteröid

Jos haluat luoda uude
Seuraava-kuvaketta. 
voit luoda uuden Gma
tilin, palaa ohjattuun 

4. Määritä Tilin asetuste
Käyttäjänimi-valintai

Käyttäjänimi – Kirjoit
määrität Google Talk -
Gmail-käyttäjänimi ko
@gmail.com).

Salasana – Kirjoita kä
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y ”poissa” kaikille niille 
 pääsy olotilatietoihisi. 

ttaa viestejä sekä soittaa 
.

i näkyy “offline” kaikille niille 
 pääsy olotilatietoihisi. Tässä 

 yhteydessä yhteyshenkilöihisi. 
tätä tilaa. 

olotilapalvelimeen on katkaistu, 
stejä tai puheluita.

oskettamalla -kuvaketta 
 valitseminen olotila-palvelussa 
yttäjätilien osalta 

tila-asetukset, kosketa -
alut > Ohjauspaneeli > Olotila.

ja lähettää viestejä 
tamalla -kuvaketta 
eystiedot.

eystiedot-päänäkymän 
manpuoleisessa luettelossa 

vat ryhmät ja oikeanpuoleisessa 
Toista salasana – Kirjoita salasana uudelleen. 
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos loit 
uuden Jabber-käyttäjätilin.

Kun haluat määrittää valitun käyttäjätilin 
lisäasetukset, kosketa Lisäasetukset-kohtaa. Kaikissa 
tileissä ei välttämättä ole lisäasetuksia. Lisätietoja saat 
laitteen ohjetoiminnosta.

Kun haluat tallentaa käyttäjätilin asetukset, kosketa 
Valmis-kuvaketta.

Kun haluat muokata käyttäjätilin asetuksia, aseta 
olotilaksi Pois päältä, valitse käyttäjätili ja kosketa 
Muokkaa-kuvaketta. Voit poistaa käyttäjätilin 
valitsemalla haluamasi tilin ja koskettamalla Poista-
kuvaketta.

Olotila
Olotila on verkkopalvelu, jonka avulla voit ilmoittaa muille 
saman palvelun käyttäjille, oletko tavoitettavissa. 

Luodessasi ja rekisteröidessäsi käyttäjätilin Internet-
puheluita ja chat-palvelua varten, olotilasi linkittyy 
käyttäjätilin tietoihin. Olotilana voi olla jokin seuraavista: 

 Käytössä – Tilanasi näkyy ”online” kaikille niille 
yhteyshenkilöille, joilla on pääsy olotilatietoihisi. 
Voit lähettää ja vastaanottaa viestejä sekä soittaa 
ja vastaanottaa puheluita.

 Poissa – Tilanasi näky
yhteyshenkilöille, joilla on
Voit lähettää ja vastaano
ja vastaanottaa puheluita

 Näkymätön – Tilanas
yhteyshenkilöille, joilla on
tilassa voit kuitenkin olla
Kaikki palvelut eivät tue 

 Pois päältä – Yhteys 
etkä voi vastaanottaa vie

Voit muuttaa olotilaasi k
tilanilmaisinalueella. Tilan
muuttaa tilasi kaikkien kä
samanaikaisesti.

Kun haluat määrittää olo
kuvaketta ja valitse Työk

Yhteystiedot
Voit hallita yhteystietoja 
yhteyshenkilöillesi kosket
ja valitsemalla Näytä yht

Yhteystiedot näkyvät Yht
kahdessa ruudussa: vasem
näkyvät käytettävissä ole
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nottaja saa varmennuspyynnön 
 näkee vastaanottajan olotilan ja 
een henkilöön. Jos poistat 
a, myös varmennus poistuu.

 voit olla reaaliaikaisessa 
ihisi Internet-yhteyden kautta. 
inen edellyttää käytössä olevaa 
öityä palveluntarjoajan chat-
äksi valittuna on oltava olotila, 
misen ja vastaanottamisen. Laite 
ber- ja Google Talk -palveluita.

into-sovellukseen 
etta ja valitsemalla Uusi 

äritetty, laite pyytää sinua 
let valmis, noudata näyttöön 
 käyttäjätilin asetukset.

usteluryhmän keskusteluun, 
y keskusteluryhmään.... 
ryhmään -valintaikkunassa 
hmän nimi -kenttään tai valitse 
ien luettelosta haluamasi 
mään koskettamalla 
valittuun ryhmään kuuluvien yhteystiedot sekä heidän 
olotilansa.

Voit lisätä uuden yhteystiedon valitsemalla Yhteystiedot > 
Nimi > Uudet yhteystiedot.... 

Voit ryhmitellä yhteystietoja vetämällä ne haluamaasi 
ryhmään. Voit liittää saman yhteystiedon moneen eri 
ryhmään, ja yhdessä ryhmässä voi olla monen eri henkilön 
yhteystiedot.

Voit luoda uuden yhteystietoryhmän valitsemalla 
Yhteystiedot > Ryhmä > Uusi ryhmä.

Voit etsiä yhteystietoa koskettamalla -kuvaketta 
työkalurivissä. Kirjoita hakusana(t) ja kosketa -
kuvaketta.

Valitse yhteystieto luettelosta ja kosketa sitä. Kosketa 
Nimi-valintaikkunassa käyttävissä olevaa 
viestintäkanavaa:

, kun haluat soittaa yhteyshenkilölle.

, kun haluat keskustella chatissa yhteyshenkilön 
kanssa.

, kun haluat lähettää sähköpostia yhteyshenkilölle.

Ennen kuin voit lähettää viestejä tai soittaa 
yhteyshenkilöillesi, sinun on lähetettävä varmennuspyyntö 
tai vastaus varmennuspyyntöön. Varmennuspyyntö 
lähetetään tavallisesti automaattisesti, kun lisäät uuden 

yhteystiedon. Kun vastaa
ja hyväksyy sen, lähettäjä
voi ottaa yhteyden kyseis
yhteystiedon osoitekirjast

Chat-viestit
Tämän sovelluksen avulla
yhteydessä yhteyshenkilö
Chat-toiminnon käyttäm
verkkoyhteyttä ja rekister
palvelun käyttäjätiliä. Lis
joka sallii viestien lähettä
tukee oletusarvoisesti Jab

Voit siirtyä Pikaviestitoim
koskettamalla -kuvak
pikaviesti.

Jos käyttäjätiliä ei ole mä
määrittämään sen. Kun o
tulevia ohjeita ja tallenna

Jos haluat osallistua kesk
valitse Keskustelu > Siirr
Kirjoita Siirry keskustelu
keskusteluryhmän nimi Ry
aiemmin käytettyjen ryhm
ryhmä. Liity keskusteluryh
OK-kuvaketta. 
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elu-sovellukseen koskettamalla 
alla Uusi Internet-puhelu.

äritetty, laite pyytää sinua 
tä tilin asetukset ja tallenna 
ön tulevia ohjeita.

rnet-puhelua kerrallaan. 
oittaa ryhmä- tai 

puhelu -valintaikkuna, kun 
uhelu. Voit vastata puheluun 
tta. Voit hylätä puhelun 
etta. Voit hiljentää puhelun 
etta. Jos haluat estää puhelun, 
a valitse Estä soittaja. Tällöin 
puvat puheluilmoitukset 

ilmoitusta.

et-puhelun äänenvoimakkuutta, 
n liukusäädintä ohjauskynällä. 
elun, kosketa -kuvaketta 
usäätimen alapuolella. Kun 
let puhelimen toisessa päässä 
utta hän ei kuule sinun ääntäsi. 

tyksen, kosketa samaa kuvaketta 
Jos ryhmä on suojattu salasanalla, näyttöön tulee Anna 
salasana -valintaikkuna. Voit liittyä salasanalla suojattuun 
keskusteluun kirjoittamalla oikean salasanan ja 
koskettamalla OK-kuvaketta.

Voit kirjoittaa ja lähettää chat-viestejä koskettamalla 
tekstikenttää chat-työkalurivillä, kirjoittamalla viestin ja 
koskettamalla -kuvaketta.

Voit lisätä viestiisi hymiöitä koskettamalla -kuvaketta 
ja valitsemalla haluamasi hymiön.

Uusimmat viestit näkyvät aina luettelon alimmaisina.

Kun haluat lopettaa keskustelun, kosketa -kuvaketta 
näytön oikeassa yläkulmassa.

Internet-puhelu
Internet-puhelu perustuu VoIP (Voice over Internet 
Protocol) -tekniikkaan, jonka avulla puheluita voi soittaa 
ja vastaanottaa Internet-yhteyden kautta. Internet-
puhelutoiminnon käyttö edellyttää käytössä olevaa 
Internet-yhteyttä, rekisteröityä käyttäjätiliä Internet-
puheluita varten, ja valittuna on oltava olotila, joka sallii 
puheluiden vastaanottamisen (Käytössä tai Poissa).

 Varoitus: Toiminnon avulla ei voi soittaa 
hätäpuheluita.

Voit siirtyä Internet-puh
-kuvaketta ja valitsem

Jos käyttäjätiliä ei ole mä
määrittämään sen. Määri
ne noudattamalla näyttö

Voit puhua vain yhtä Inte
Toiminnon avulla ei voi s
neuvottelupuheluita.

Näyttöön tulee Saapuva 
sinulle saapuu Internet-p
koskettamalla -kuvake
koskettamalla -kuvak
koskettamalla -kuvak
kosketa -kuvaketta j
kaikki tältä soittajalta saa
hylätään, etkä saa niistä 

Kun haluat säätää Intern
siirrä äänenvoimakkuude
Kun haluat mykistää puh
äänenvoimakkuuden liuk
puhelu on mykistetty, kuu
olevan henkilön äänen, m
Kun haluat poistaa mykis
uudelleen.
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Internet Call Invitation (Beta) 
t koskettamalla -kuvaketta, 
hteyshenkilölle Nokia Internet 
kutsu ja koskettamalla sitten 

ttäjänimi, joka näkyy muille 
OK-kuvaketta.

tty, voit lähettää 
nternetin kautta soitettavaan 
hat- tai sähköpostiviestissä 
etta ja valitsemalla Lähetä 
nternet Call Invitation Beta 

raavan kerran, voit soittaa 
ille suoraan yhteystieto-
uin yhteyshenkilö on ottanut 
keta -kuvaketta ja valitse 

a suoran videokuvan 
sittelysovelluksessa. Jos 
elua, sovellus näyttää 
stilassa esikatseluna.
 Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen 
käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin 
suuri.

Kun haluat lopettaa Internet-puhelun, kosketa -
kuvaketta. Lopetettuasi puhelun näytössä näkyy 
yhteenveto puhelusta.

Kaikki viimeisimmät puhelut näkyvät puhelulokissa. 
Loki säilyy laitteessa niin kauan kuin virta on kytketty. 
Jos laite käynnistetään uudelleen, loki poistetaan.

Nokia N800 tukee myös Internet-videopuheluita. 
Lisätietoja videopuheluita tukevista palveluista on 
osoitteessa www.nokia.com/n800.

Nokia Internet Call Invitation (Beta)
Nokia Internet Call Invitation (Beta) -sovelluksen avulla 
voit kutsua yhteyshenkilöitä Internetin kautta soitettavaan 
ääni- tai videopuheluun. Tämä ominaisuus tukee puheluita 
Nokia N800 -laitteen ja yhteensopivan PC-tietokoneen tai 
kahden Nokia N800 -laitteen välillä. Jotta voit käyttää tätä 
toimintoa, sinulla on oltava toimiva Internet-yhteys.

Nokia Internet Call Invitation (Beta) ei ole lopullinen 
ja perusteellisesti testattu tuote, ja siinä voi olla 
toimintaan vaikuttavia virheitä. Beta-ohjelmisto 
tarjotaan ”sellaisenaan”, eikä siitä anneta mitään 
suoraa tai epäsuoraa takuuta, eikä nimenomaisesti 
taata sen sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen.

1. Voit määrittää Nokia 
-sovelluksen asetukse
valitsemalla Lähetä y
Call Invitation Beta -
OK-kuvaketta.

2. Kirjoita haluamasi käy
käyttäjille, ja kosketa 

Kun asetukset on määrite
yhteyshenkilöille kutsun I
ääni- tai videopuheluun c
koskettamalla -kuvak
yhteyshenkilölle Nokia I
-kutsu.

Kun käytät toimintoa seu
kutsutuille yhteyshenkilö
luettelosta (sen jälkeen k
toiminnon käyttöön). Kos
Näytä yhteystiedot. 

Web-kamera
Voit käyttää Web-kamera
lähettämiseen puhelunkä
käynnissä ei ole videopuh
suoran videokuvan valmiu
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ominen
uraavalla tavalla:

a ja valitse Näytä Saapuneet. 
n määritystoiminto avautuu.

 etäpostilaatikon asetukset, luo 
itsemalla Sähköposti > Tilit > 

n asetusten määrittäminen 1/4 

tilaatikolle kuvaava nimi.

palveluntarjoajan suosittelema 
täntö. Tämän asetuksen voi 

ä sitä voi muuttaa, kun olet 
itilin asetukset tai poistunut 
minnosta. Kosketa Seuraava-

n asetusten määrittäminen 2/4 

i. Nimi näkyy lähettämiesi 
ässä.

a sähköpostin 
amasi käyttäjänimi. 
Web-kamera sijaitsee laitteen 
vasemmassa yläkulmassa.

Voit ottaa Web-kameran käyttöön 
painamalla kameraa sisäänpäin, jolloin se 
tulee esiin. Kameraa voi kiertää eteen- ja 
taaksepäin. 

Voit määrittää, näkyykö kameran 
esikatselunäkymä valmiustilassa, kun 
kamera otetaan käyttöön, valitsemalla 
Internet-sovelluksessa Työkalut > 
Asetukset... ja valitsemalla Aloita, kun 
kamera aukaistaan: -valintaruudun tai 
poistamalla valinnan siitä.

Jos puhelu on kesken Internet-sovelluksessa ja otat 
Web-kameran käyttöön, videon esikatselunäkymä tulee 
näyttöön, kunnes poistat valinnan Aloita, kun kamera 
aukaistaan: -valintaruudusta.

Sähköposti
Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen 
edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä ja 
rekisteröityä palveluntarjoajan sähköpostitiliä. Varmista 
oikeat asetukset sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Sähköpostitilin lu
Luo uusi sähköpostitili se

1. Kosketa -kuvakett
Ohjattu sähköpostitili

Jos olet jo tallentanut
uusi sähköpostitili val
Uusi tili....

2. Valitse Sähköpostitili
ja jokin seuraavista:

Tilin nimi – Anna pos

Tilin tyyppi – Valitse 
sähköpostin yhteyskäy
valita vain kerran, eik
tallentanut sähköpost
ohjatusta määritystoi
kuvaketta.

3. Valitse Sähköpostitili
ja jokin seuraavista:

Nimi – Kirjoita nimes
viestien lähettäjäkent

Käyttäjänimi – Kirjoit
palveluntarjoajalta sa
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ia yhteyden mukaan: – Valitse 
aluat käyttää sähköpostiviestien 
ohtaisia SMTP-palvelimia.

velimen nimi tai IP-osoite voi 
nottavan palvelimen nimi tai 
i IMAP4). Jos esimerkiksi käytät 
arjoajan sähköpostia 
n avulla, saatat joutua 
puhelinverkon SMTP-palvelinta. 
a määrittämään jokaiselle 

net-tilaajaverkolle erillisen 
a jokaisella on erilainen SMTP-
i IP-osoite.

Valitse tämä vaihtoehto ja sen 
aluat määrittää yhteyskohtaisia 
uraava-kuvaketta.

isia sähköpostiasetuksia 
stitilin asetusten 
 koskettamalla Lisäasetukset-
stilaatikon asetusten 
alla Valmis-kohtaa.

tä lisäasetuksia joutuu 
toja saat laitteen 
Käyttäjänimeä tarvitaan kirjauduttaessa 
postilaatikkoon.

Salasana – Kirjoita salasanasi. Salasanaa tarvitaan 
kirjauduttaessa postilaatikkoon. Jos jätät tämän kentän 
tyhjäksi, ohjelma pyytää antamaan salasanan, kun 
yrität muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimessa 
olevaan postilaatikkoon.

S-postiosoite – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi 
sähköpostiosoite. Osoitteessa on oltava @-merkki. 
Viesteihisi tulleet vastaukset lähetetään tähän 
osoitteeseen. Kosketa Seuraava-kuvaketta.

4. Valitse Sähköpostitilin asetusten määrittäminen 3/4 
ja jokin seuraavista:

Vastaanottava palvelin – Kirjoita sähköpostin 
vastaanottamiseen käytettävän POP3- tai IMAP4-
palvelimen nimi tai IP-osoite.

Lähettävä palvelin (SMTP) – Kirjoita sähköpostin 
lähettämiseen käytettävän palvelimen nimi tai IP-
osoite. Kosketa Seuraava-kuvaketta.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -palvelimia 
käytetään sähköpostia lähetettäessä. Sähköpostin 
lähettämistä varten on määritettävä SMTP-palvelimen 
nimi tai IP-osoite. Saat nämä tiedot käyttämäsi 
sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Käytä SMTP-palvelim
tämä vaihtoehto, jos h
lähettämiseen yhteysk

 Vihje: SMTP-pal
olla eri kuin vastaa
IP-osoite (POP3 ta
Internet-palvelunt
matkapuhelinverko
käyttämään matka
Tällöin saatat joutu
käyttämällesi Inter
postilaatikon, joist
palvelimen nimi ta

SMTP-palvelimet: – 
jälkeen Määritä, jos h
palvelimia. Kosketa Se

5. Voit määrittää valinna
valitsemalla Sähköpo
määrittäminen 4/4 ja
kohtaa tai lopettaa po
määrityksen koskettam

On hyvin tavallista, et
muokkaamaan. Lisätie
ohjetoiminnosta.
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ttoman viestin tehtäväriviltä, 
 valitse haluamasi viesti.

ainen avatessasi viestejä. 
lla vahingollisia ohjelmia, 

tavoin haitallisia laitteelle 

n luominen 

 seuraavalla tavalla:

a ja valitse Uusi 

n sähköpostiosoite. Erota 
an puolipisteellä (;) tai pilkulla 

 ovat Yhteystiedot-luettelossa, 
 ja valitse vastaanottajat 

rjoita viesti. Lähetä viesti 
vaketta.
Sähköpostiviestien hakeminen 
ja lukeminen
Sinulle lähetettyjä sähköpostiviestejä ei vastaanoteta 
automaattisesti laitteeseen vaan sähköpostipalvelimella 
olevaan etäpostilaatikkoon. Kun haluat lukea 
sähköpostiviestejä, sinun on ensin muodostettava yhteys 
postilaatikkoon ja haettava viestit.

Hae sähköpostit etäpostilaatikosta valitsemalla 
Sähköposti > Uusi viesti > Lähetä ja vastaanota 
tai koskettamalla -kuvaketta työkalurivissä. Tämä 
toiminto hakee kaikkien laitteeseen määritettyjen 
sähköpostitilien viestit. 

Jos haluat hakea vain jonkin tietyn tilin viestit, paina 
sovelluksen päänäkymässä ohjauskynällä -kuvaketta 
sekunnin ajan ja valitse haluamasi tili.

Jos sinulla on sähköpostiviestejä Lähtevät-kansiossa, ne 
lähetetään samanaikaisesti.

Kun haluat hakea valitsemasi viestin sisällön, kosketa 
viestin otsikkoa. Voit asettaa laitteen hakemaan vain 
viestien otsikoita. Jos postilaatikon tyyppi on IMAP4, voit 
hakea viestin myös ilman liitteitä. Kun haluat avata viestin, 
kosketa viestin otsikkoa kahdesti.

Kun haluat katkaista yhteyden postilaatikkoon, kosketa 
tilanilmaisinalueella olevaa Internet-yhteyden kuvaketta 

 ja valitse Katkaise yhteys. Internet-yhteys katkeaa.

Kun haluat avata lukema
kosketa -kuvaketta ja

 Tärkeää: Ole varov
Sähköpostiviesteissä voi o
tai ne voivat olla muulla 
tai tietokoneelle.

Sähköpostiviestie
ja lähettäminen
Luo uusi sähköpostiviesti

1. Kosketa -kuvakett
sähköpostiviesti.

2. Kirjoita vastaanottaja
vastaanottajat toisista
(,). Jos vastaanottajat
kosketa -kuvaketta
luettelosta.

3. Lisää viestin aihe ja ki
koskettamalla -ku
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 – Valitse tämä vaihtoehto, kun 
n viestin vastaukseen.

itse tämä vaihtoehto, kun haluat 
 siitä, että vastaanottaja on 
sen voi saada vain, jos 
isovellus tukee tätä 

sio – Voit määrittää, 
-kansio vai ei.

hempia kuin – Voit määrittää 
sarvo on 30 päivää.

ärittäminen
 > Hallinta.... Kun olet valinnut 
, siirry viimeiselle sivulle ja 
htaa. Ennen kuin voit muokata 
ääritettävä sähköpostin 
kset-valintaikkunassa voit 
 muut, esimerkiksi saapuvia ja 
evat asetukset.

t palveluntarjoajaltasi.
Sähköpostin perusasetusten 
määrittäminen
Voit muokata monia sähköpostiasetuksia valitsemalla 
Sähköposti > Työkalut > Asetukset... ja jonkin 
seuraavista:

Päivitys-sivu
Päivitä automaattisesti – Voit määrittää, haetaanko 
viestit automaattisesti vai ei.

Sovelluksen asettaminen hakemaan sähköpostiviestit 
automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien 
siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja 
tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Päivitä, kun käytössä on – Voit määrittää, mitä 
yhteystyyppiä automaattisessa päivityksessä käytetään.

Päivitysväli – Voit määrittää, kuinka usein viestit 
päivitetään. Oletusarvo on 15 minuuttia.

Soita ääni viestin saapuessa – Voit määrittää, kuuluuko 
laitteesta äänimerkki, kun uusi viesti saapuu.

Viestin luonti-sivu
Viestin oletusmuoto – Valitse, minkätyyppisiä viestejä 
laitteella voi kirjoittaa ja lähettää. Vaihtoehdot ovat: 
Muotoiltu teksti (HTML) ja Vain teksti.

Liitä alkup. vastaukseen
haluat liittää alkuperäise

Pyydä lukuraportti – Val
vastaanottaa ilmoituksen
avannut viestin. Ilmoituk
vastaanottajan sähköpost
ominaisuutta.

Puhdistus-sivu
Puhdista Lähetetyt-kan
tyhjennetäänkö Lähetetyt

Poista viestit, jotka van
viestien poistovälin. Oletu

Lisäasetusten mä
Valitse Sähköposti > Tilit
tilin, jota haluat muokata
kosketa Lisäasetukset-ko
lisäasetuksia, sinun on m
perusasetukset. Lisäasetu
määrittää sähköpostitilin
lähetettäviä viestejä kosk

Tarvittavat asetukset saa
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e SMTP-palvelimen 
in SMTP-palvelimet 
 todennetaan, ennen kuin 

TP-palvelinyhteydessä 
i. Oletusarvoisesti laite näyttää 
 antanut saapuvan postin 
ilin asetusten määrittäminen 

alvelinyhteydessä käytettävä 
i laite näyttää salasanan, jonka 
stin palvelimelle Sähköpostitilin 
n 2/4 -kohdassa.

 palvelinyhteyden 
le sähköpostiviesteille.

i – Anna lähtevän sähköpostin 
. Tavallisesti oletusarvoa ei 

sesti – Valitse tämä vaihtoehto, 
 sähköpostiviestit.

esti viestit digitaalisesti – 
jos haluat allekirjoittaa 
köpostiviestit. Tämä toiminto 
Saapuva-sivu
Hae – Määritä, mitä sähköpostipalvelimen postilaatikosta 
haetaan, kun yhteys muodostetaan. Viestit-vaihtoehto on 
käytettävissä vain, jos postilaatikon tyyppi on IMAP4.

Jätä viestit palvelimelle – Valitse tämä vaihtoehto, jos 
haluat, että viestit jäävät palvelimeen sen jälkeen, kun olet 
hakenut ne laitteeseen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä 
vain, jos postilaatikon tyyppi on POP3.

Haettavien viestien määrä – Määritä Saapuneet-
kansiossa näytettävien uusien viestiotsikoiden määrä. 
Jos haet uusia otsikoita, ja otsikoiden kokonaismäärä 
Saapuneet-kansiossa ylittää tämän rajan, vanhimmat 
otsikot poistetaan. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, 
jos postilaatikon tyyppi on IMAP4.

Salasanatarkistus – Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat 
käyttää salausta lähettäessäsi salasanoja 
sähköpostipalvelimelle. Tämä vaihtoehto on käytettävissä 
vain, jos postilaatikon tyyppi on POP3. Tämän vaihtoehdon 
asetuksena on automaattisesti Normaali, jos 
sähköpostitilin tyyppi on IMAP4.

Suojaus – Voit määrittää palvelinyhteyden 
suojausasetukset saapuville sähköpostiviesteille.

Saapuvan s-postin portti – Anna saapuvan sähköpostin 
palvelimen portin numero. Tavallisesti oletusarvoa ei 
tarvitse muuttaa.

Lähtevä-sivu
SMTP-todennus – Valits
todennusmenetelmä. Jotk
edellyttävät, että käyttäjä
sähköpostia voi lähettää.

Käyttäjänimi – Anna SM
käytettävä käyttäjänimes
käyttäjänimen, jonka olet
palvelimelle Sähköpostit
2/4 -kohdassa.

Salasana – Anna SMTP-p
salasana. Oletusarvoisest
olet antanut saapuvan po
asetusten määrittämine

Suojaus – Voit määrittää
suojausasetukset lähtevil

Lähtevän s-postin portt
palvelimen portin numero
tarvitse muuttaa.

Suojaus-sivu
Salaa viestit oletusarvoi
jos haluat salata luomasi

Allekirjoita oletusarvois
Valitse tämä vaihtoehto, 
digitaalisesti luomasi säh
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uvaketta. Kun haluat peruuttaa 
ämisen, kosketa -kuvaketta.

 siirtyy Lähetetyt-kansioon. Voit 
sion tyhjennysasetukset 
> Työkalut > Asetukset... > 

:

sio – Valitse tämä, jos haluat 
n automaattisen poiston.

hempia kuin – Valitse, miten 
istetaan.

io
it tallentaa keskeneräiset viestit 
uat lähettää myöhemmin.
edellyttää varmennetta, joka todentaa henkilöllisyytesi ja 
todistaa vastaanottajalle, että olet viestin lähettäjä.

Näytä suojausmerkintä kohteille: – Valitse tilanteet, 
joissa turvallisuusmerkintä näytetään.

Saapuneet-kansio
Vastaanotetut viestit ovat Saapuneet-kansiossa. 
Lukemattomien viestien otsikot näkyvät lihavoituina.

 – Voit luoda ja lähettää uuden viestin. 

 – Voit vastata viestiin. 

 – Voit lähettää vastauksen viestin lähettäjälle ja 
Kopio:-kenttään merkityille vastaanottajille. 

 – Voit välittää viestin. 

 – Voit poistaa viestin. 

 – Voit lähettää kaikki lähettämättömät viestit ja 
vastaanottaa kaikki uudet viestit. 

Kun haluat etsiä viestiä, valitse Sähköposti > Työkalut > 
Etsi viestejä....

Lähtevät-kansio
Lähettämistä odottavat viestit tallennetaan tilapäisesti 
Lähtevät-kansioon. Kunkin viestin tila näkyy viestin 
otsikon vieressä. Kun haluat lähettää valitsemasi viestin 

uudelleen, kosketa -k
valitsemasi viestin lähett

Lähetetyt-kansio
Kun viesti on lähetetty, se
määrittää Lähetetyt-kan
valitsemalla Sähköposti
Puhdistus.

Määritä seuraavat tiedot

Puhdista Lähetetyt-kan
sallia lähetettyjen viestie

Poista viestit, jotka van
usein lähetetyt viestit po

Luonnokset-kans
Luonnokset-kansioon vo
tai muut viestit, jotka hal
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a on oletusarvoisesti seuraavat 

ikallisesti tallennetut 
ata äänitteitä eri luokkien, 
i esittäjän, mukaan
llisesti tallennetut 

ltää paikallisesti tallennetut 
it.
t näkyvät myös tässä 
ia on käytettävissä.

lla voit kuunnella Internet-
teensopivia suoratoisto-
 tukee MP3-tiedostomuotoa 
AM-, RPM-, WAX- ja WPL-

ttä tue tiedostomuodon kaikkia 
omuotojen kaikkia muunnelmia.

etteloon kahdella tavalla. 
ton muodon mukaan.
Mediasoitin
Mediasoitin-sovelluksen avulla voit katsella ja kuunnella 
erilaisia mediatiedostoja. Voit kuunnella laitteeseen tai 
muistikortille (jos sellainen on laitteessa) tallennettuja 
musiikki- ja muita äänitiedostoja sekä kuunnella 
suoratoistoäänitteitä Internetistä. Voit myös katsella 
laitteeseen tai muistikortille tallennettuja videoleikkeitä 
tai suoratoistaa videoita Internetistä. 

Mediasoittimen avulla voit myös suoratoistaa sisältöä 
käytettävissä olevista universal plug and play (UPnP) 
-mediapalvelimista. Kosketa -kuvaketta ja valitse 
Mediasoitin.

Median lähteet
Voit etsiä ja avata medialeikkeitä käyttämällä 
mediasoittimen Kirjasto-sovellusta. Mediasoitin etsii 
kohteita laitteesta ja muistikortilta (jos sellainen on 
laitteessa). Löydetyt medialeikkeet ja käytettävissä olevat 
UPnP-mediapalvelimet näkyvät Kirjasto-sovelluksessa 
automaattisesti.

Muistikortin luku vie jonkin aikaa, joten kortin sisältö 
ei ehkä ole käytettävissä heti sen jälkeen, kun kortti 
on asetettu laitteeseen.

Mediasoittimen kirjastoss
yläluokat:
• Musiikki – Sisältää pa

äänitiedostot. Voit sel
esimerkiksi albumin ta

• Video – Sisältää paika
videotiedostot.

• Internet-radio – Sisä
radion suoratoistolink
UPnP-mediapalvelime
luettelossa, jos sellais

Internet-radio
Internet-radio-toiminno
radiokanavia tai muita yh
äänitteitä. Internet-radio
sekä ASX-, M3U-, PLS-, R
soittolistoja.

Internet-radio ei välttämä
ominaisuuksia tai tiedost

Radiokanavia voi lisätä lu
Tapa määräytyy suoratois
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lvelimet
tteiden välille voidaan 
ys, jolloin verkon käyttö tiedon 
on ja viihteeseen kotona on 

 olemassa useimmille 
ealustoille. Ne mahdollistavat 
, videon, ääni- ja 
llentamisen ja jakamisen. 

UPnP-ohjelmana ja löytää 
diapalvelimet, jos ne on liitetty 

koon kuin laite ja jos niiden 
ikein.

t
ja PLS-soittolistoja. Joitakin 
(ASX, WAX, WPL ja WVX) se 

ot ovat: AAC, AMR, AWB, M4A, 
MA.

tettavat äänitiedostomuodot 
4A, MP2, MP3, RA ja WAV. 
uu käytettävissä olevasta 
1. Etsi Web-selaimessa haluamasi radiokanavan 
suoratoistolinkki, paina linkkiä ohjauskynällä sekunnin 
ajan ja käytä tilannekohtaista valikkoa. 

Valitse valikosta Lisää linkki mediakirjastoon..., 
jos tämä vaihtoehto on käytettävissä. Radiokanava 
lisätään mediakirjaston radiokanavien luetteloon.

Jos Lisää linkki mediakirjastoon... -vaihtoehtoa 
ei ole valikossa, valitse Kopioi linkin sijainti.

2. Valitse Mediasoitin-sovelluksessa Työkalut > Lisää 
radiokanava kirjastoon....

Kosketa Web-osoitekenttää ja liitä radiokanavan 
suoratoistolinkki. Valitse linkin tallennus 
radiokanavana ja kosketa OK-kuvaketta. 

Voit kuunnella radiokanavaa valitsemalla Mediasoitin > 
Kirjasto > Internet-radio, valitsemalla haluamasi 
kanavan luettelosta ja koskettamalla sitten -kuvaketta. 

Voit lopettaa kuuntelun koskettamalla -kuvaketta. 

Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta, kosketa -
kuvaketta ja vedä liukusäädintä ohjauskynällä. Kun 
haluat sulkea äänenvoimakkuuden säädön valintaikkunan, 
kosketa aluetta sen ulkopuolella. 

UPnP-mediapa
UPnP-tekniikan avulla lai
muodostaa langaton yhte
jakamiseen, yhteydenpito
yksinkertaista.

UPnP-mediapalvelimia on
käyttöjärjestelmille ja lait
mediatiedostojen (kuvien
multimediatiedostojen) ta

Nokia N800 -laite toimii 
automaattisesti UPnP-me
samaan paikalliseen verk
asetukset on määritetty o

Tiedostomuodo
Mediasoitin tukee M3U- 
muita soittolistamuotoja 
tukee vain osittain.

Tuetut äänitiedostomuod
MP2, MP3, RA, WAV ja W

Tuetut verkosta suoratois
ovat: AAC, AMR, AWB, M
Suoratoiston nopeus riipp
kaistanleveydestä.
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tä tue tiedostomuodon kaikkia 
omuotojen kaikkia muunnelmia.
Tuetut videotiedostomuodot ovat: Mediasoitin ei välttämät
ominaisuuksia tai tiedost

Tarkennin Säilö Video Audio Tarkkuus 
jopa

*.AVI
Audio 
Video 
Interleave

MPEG4 
(SP L2) MP3

VGA 
(640 x 480)

*.AVI
Audio 
Video 
Interleave

H.263
(Profiili 0, 
taso 10)

MP3
VGA 
(640 x 480)

*.3GP 3GPP MPEG4 
(SP L2)

AAC QCIF 
(176 x 144)

*.3GP 3GPP MPEG4 
(SP L2)

AMR QCIF 
(176 x 144)

*.3GP 3GPP
H.263
(Profiili 0, 
taso 10)

AAC
QCIF 
(176 x 144)

*.3GP 3GPP
H.263
(Profiili 0, 
taso 10)

AMR
QCIF 
(176 x 144)

*.MP4 MPEG4 AAC CIF 
(352 x 288)

*.MPE 
*.MPEG 
*.MPG

MPEG1 MP2
CIF 
(352 x 288)

*.RM 
*.RV
*.RMVB

RealMedia RealVideo RealAudio
QVGA 
(320 x 240)
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ki uutissyötteet tai vain 
, kosketa -kuvaketta 
 ja valitse haluamasi vaihtoehto. 
en artikkelit päivittyvät ja 
t, jos et ole tallentanut niitä 
en.

ivittämisen, paina  tai 
n haluat asettaa 
van, valitse Päivitä syötteet. 

tomaattisesti, päivittää ne 
teyden langattomaan 
verkkoon tai valita päivitysvälin. 
isen päivityksen asetus ei ole 
itetä automaattisesti.

eseen, yhteensopivaan 
istikortille tallennettuja kuvia, 
valitse Kuvat.

ee seuraavia tiedostomuotoja: 
 JPG, PNG, SVG Tiny, TIF, TIFF 
hjelma ei välttämättä tue 
aikkia muunnelmia.
Muut sovellukset
Uutistenlukuohjelma
Voit vastaanottaa ja lukea palveluntarjoajien RSS-
uutissyötteitä. Palveluntarjoaja voi olla uutistoimisto, 
viihdesivusto tai online-päiväkirjan tai -lehden kirjoittaja.

Kosketa -kuvaketta ja valitse Uutistenlukuohjelma. 
Luomasi uutiskansiot näkyvät vasemmalla puolella. Niiden 
joukossa saattaa olla myös valmiiksi määritettyjä kansioita 
tai syötteitä.

Kun haluat tilata uutissyötteen, toimi näin:

1. Etsi Web-selaimessa XML- tai RSS-linkki ja kosketa 
sitä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää tilannekohtaista 
ohjetoimintoa ja kopioida linkin osoitteen. Pidä 
ohjauskynää painettuna linkin päällä sekunnin ajan 
ja valitse Kopioi linkin sijainti.

2. Kosketa -kuvaketta Uutistenlukuohjelma-
sovelluksen työkalurivissä ja liitä uutissyötteen osoite 
Lisää syöte -valintaikkunaan.

Uutistenlukuohjelma tukee seuraavia tiedostomuotoja: 
Rich Site Summary, RDF Site Summary, Really Simple 
Syndication (kaikki tunnetaan myös nimellä RSS) ja Atom.

Kun haluat päivittää kaik
valitsemasi uutissyötteen
sovelluksen työkalurivillä
Valitsemiesi uutissyötteid
vanhat artikkelit poistuva
myöhempää käyttöä vart

Kun haluat keskeyttää pä
kosketa -kuvaketta. Ku
uutisartikkelien päivitysta

Voit päivittää syötteet au
silloin, kun muodostat yh
lähiverkkoon tai muuhun 
Jos syötteiden automaatt
käytössä, syötteitä ei päiv

Kuvat
Kun haluat katsella laitte
matkapuhelimeen tai mu
kosketa -kuvaketta ja 

Kuvankatseluohjelma tuk
BMP, GIF, ICO, JPE, JPEG,
ja WBMP. Kuvankatseluo
jonkin tiedostomuodon k
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 tarkastella laitetta ja 
oskevia tietoja.

ttäjätilin asetuksia Internet-
ita varten.

a Nokia N800 -laitteen 
ytettävän nimen ja määrittää 

 Voit tarkastella ja hallita 
sia varmenteita.

ä, mitä Internet-yhteyksiä 
i. Määritä odotusaika kaikille 

t myös luoda ja muokata 
.

it määrittää kotikaupungin, 
ja kesäaikavyöhykkeen.

ttaa laitteen automaattisen 
rittää aikakatkaisuajan ja 

din.

tön kirkkautta ja asettaa 
päimistön automaattisen 
Työkalut
Sovellusten hallinta
Sovellusten hallinta -sovelluksen avulla voit asentaa 
uusia sovelluksia tai osasovelluksia Internetissä olevista 
sovelluskatalogeista, Saapuneet-kansiosta, Web linkeistä 
tai Tiedostonhallinta-sovelluksesta. Voit myös tarkastella 
ja poistaa asennettuja ohjelmia.

Kosketa -kuvaketta ja valitse Työkalut > Sovellusten 
hallinta.

 Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotetuista lähteistä 
peräisin olevia sovelluksia ja ohjelmistoja.

Yhteydenhallinta
Kun haluat tarkastella tai hallita laitteeseen 
muodostettuja yhteyksiä, kosketa -kuvaketta ja valitse 
Työkalut > Yhteydenhallinta.

Ohjauspaneeli
Kun haluat määrittää tai mukauttaa laitteen asetuksia, 
kosketa -kuvaketta ja valitse Työkalut > Ohjauspaneeli. 
Valitse jokin seuraavista toiminnoista ja asetuksista:

Tietoja tuotteesta – Voit
loppukäyttäjälisenssejä k

Tilit – Voit määrittää käy
puheluita ja chat-palvelu

Bluetooth – Voit muutta
Bluetooth-yhteyksissä kä
laitteen näkyvyyden.

Varmenteiden hallinta –
laitteessa olevia digitaali

Yhteydet – Voit määrittä
käytetään automaattisest
yhteystyypeille. Tässä voi
Internet-yhteysosoitteita

Päivämäärä ja aika – Vo
päivämäärän, kellonajan 

Laitteen lukitus – Voit o
suojauksen käyttöön, mää
vaihtaa laitteen suojakoo

Näyttö – Voit säätää näy
kosketusnäytön sekä näp



Ty
ök

al
ut

44© 2006 Nokia. All rights reserved.

uden ja ottaa ennakoivan 
i poistaa sen käytöstä.

 laitteen ilmeen ja tyylin.

on tai asetusryhmän, kosketa 

et tehdasasetukset valitsemalla 
t > Palauta alkup. asetukset.... 
 luomaasi sisältöön, 
hin, laitteen kieleen tai 
 poistaa esimerkiksi chat-

eluja varten määritettyjen 
et.

täjätiedot valitsemalla 
t > Tyhjennä käyttäjätiedot.... 
 asennettuihin sovelluksiin.

sasetukset 
n tietokannasta, valitse 
t > Ohjattu operaattorin 

ta
uksessa voit siirtää, kopioida, 
 ja avata tiedostoja ja kansioita, 
lukituksen ja sytyttää tai sammuttaa merkkivalot. Tässä 
voit myös määrittää, miten pian näyttö himmenee virran 
säästämiseksi ja miten pian näyttö kytkeytyy pois päältä.

Näppäimistö – Voit määrittää ulkoisen langatonta 
Bluetooth-tekniikkaa käyttävän näppäimistön asetukset.

Kieli ja alue – Voit valita asuinalueen ja laitteen 
käyttökielen.

Muisti – Voit tarkastella laitteen muistin ja asennetun 
muistikortin tilaa.

Siirtyminen – Voit mukauttaa tehtävärivin sisältöä ja 
muokata -valikkoa.

Puhelin – Voit muodostaa pariliitoksen puhelimen ja 
laitteen välille.

Olotila – Voit asettaa oman olotilasi ja ajanjakson, jonka 
jälkeen tilaksi vaihtuu automaattisesti Poissa, kun et käytä 
laitetta.

Näytön kalibrointi – Voit kalibroida kosketusnäytön.

Ääniasetukset – Voit säätää äänenvoimakkuutta tai 
mykistää laitteen kaikki äänet. Tässä voit valita myös 
järjestelmän merkkiäänien, näppäimistön ja 
kosketusnäytön äänenvoimakkuuden tason.

Tekstinsyöttöasetukset – Voit opettaa laitteelle oman 
käsialasi ja määrittää oletusarvoisen ja vaihtoehtoisen 
tekstinsyöttökielen. Tässä voit myös asettaa 

merkintunnistuksen nope
tekstinsyötön käyttöön ta

Teemat – Voit mukauttaa

Kun haluat avata toiminn
vaihtoehtoa kerran.

Voit palauttaa alkuperäis
Ohjauspaneeli > Työkalu
Tämä toiminto ei vaikuta
turvakoodeihin, salasanoi
pelipisteisiin. Se kuitenkin
palvelua tai Internet-puh
käyttäjätilien käyttäjänim

Voit poistaa laitteen käyt
Ohjauspaneeli > Työkalu
Tämä toiminto ei vaikuta

Kun haluat asentaa yhtey
matkapuhelinoperaattori
Ohjauspaneeli > Työkalu
asetusten määritys....

Tiedostonhallin
Tiedostonhallinta-sovell
nimetä uudelleen, poistaa
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jotka ovat käytettävissä laitteessa tai laitteen pariksi 
liitetyissä Bluetooth-tekniikkaa ja tiedostonsiirtoa 
tukevissa laitteissa tai näihin asetetuissa muistikorteissa.

Tiedostonhallinta näyttää myös käytettävissä olevien 
UPnP-mediapalvelimien jaetun sisällön.

Kosketa -kuvaketta ja valitse Tiedostonhallinta. 
Pääkansiot näkyvät vasemmalla ja niihin sisältyvät 
alikansiot ja tiedostot oikealla.
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a
F (Portable Document Format) 
oja, kosketa -kuvaketta ja 
F-lukuohjelma.

ertaisia kuvia ja lähettää 
 -kuvaketta ja valitse 
aikki luonnokset tallennetaan 

 kosketa -kuvaketta ja valitse 
osketa pelin aloitusnäkymässä 

uohjelmien ja pelien 
 ohjetoiminnossa.
Apuohjelmat ja pelit
Laskin

 Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, 
ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Kun haluat käyttää laskinta, kosketa -kuvaketta ja 
valitse Apuohjelmat > Laskin.

Kello
Kun haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan, valita 
analogisen tai digitaalisen kellon, asettaa hälytyksiä ja 
käyttää kieli- ja maa-asetuksia, kosketa -kuvaketta ja 
valitse Apuohjelmat > Kello tai kosketa näytön oikeassa 
reunassa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää. 

Muistiinpanot
Kun haluat luoda ja tallentaa muistiinpanoja tai lähettää 
ne sähköpostissa, kosketa -kuvaketta ja valitse 
Apuohjelmat > Muistiinpanot.

Muistiinpanosovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: 
ascii (vain teksti ilman muotoilua) ja .note.html (muotoiltu 
teksti). Sovellus ei tue täydellistä .html-tiedostomuotoa.

PDF-lukuohjelm
Kun haluat tarkastella PD
-muodossa olevia asiakirj
valitse Apuohjelmat > PD

Luonnos
Kun haluat piirtää yksink
ne sähköpostissa, kosketa
Apuohjelmat > Piirros. K
.png-tiedostomuodossa.

Pelit
Laitteessasi on pelejä.

Kun haluat aloittaa pelin,
Pelit ja haluamasi peli. K
Aloita-kohtaa.

Lisätietoja työkalujen, ap
käyttämisestä on laitteen
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ivittäminen
minen edellyttää Nokia Internet 
izard -ohjelmiston asentamista 
eseen. Sinulla on myös oltava 
dattu akku laitetta varten.

ton päivittämisestä osoitteesta 

rkistaa laitteen nykyisen 
eron, kosketa -kuvaketta 
hjauspaneeli > Tietoja 
Tietokoneeseen liittäminen
Voit kytkeä laitteen yhteensopivaan tietokoneeseen 
laitteen mukana toimitetun Nokian DKE-2-
liitäntäkaapelin (USB) avulla. Käytä USB-kaapelia tietojen 
siirtämiseen yhteensopivaan muistikorttiin ja uusimman 
laiteohjelmiston päivittämiseen.

Kun USB-kaapeli on liitettynä, Nokia N800 -laitteen 
muistikortti näkyy tietokoneen luettelossa 
massamuistilaitteena ja laitteessa näkyy -kuvake. Kun 
haluat siirtää tiedostoja tietokoneesta laitteeseen, 
laitteeseen on ensin asetettava yhteensopiva muistikortti.

Kun USB-kaapeli on liitettynä, et voi käyttää muistikortilla 
olevia tietoja laitteen avulla. Voit kuitenkin siirtää 
tiedostoja tietokoneesta muistikortille ja katsoa 
muistikortin sisältöä tietokoneen avulla.

 Tärkeää: Älä poista USB-kaapelia minkään kaapelia 
käyttävän toiminnon aikana. Kaapelin poistaminen kesken 
toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja 
kaapelille tallennetut tiedot voivat vioittua. 
Kun lopetat tiedostojen siirtämisen, älä pelkästään irrota 
USB-kaapelia tietokoneesta, vaan irrota laite 
tietokoneesta noudattamalla asianmukaisia ohjeita. 
Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.

Ohjelmiston pä
Laiteohjelmiston päivittä
Tablet Software Update W
yhteensopivaan tietokone
USB-kaapeli ja täyteen la

Katso lisätietoja ohjelmis
www.nokia.com/n800.

 Vihje: Kun haluat ta
ohjelmiston versionum
ja valitse Työkalut > O
tuotteesta.
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vat metalliliuskojen kaltaisia osia 
 esimerkiksi silloin, kun vara-akku 
iitinnapojen joutuminen 
a akkua tai oikosulun aiheuttavaa 

 tai kylmään paikkaan, esimerkiksi 
malla tai pakkasella, vähentää 
yri aina pitämään akku +15 °C:n 
tilassa. Laite, jossa on kuuma tai 

sesti toimi huolimatta siitä, että 
kkujen toimintakyky on erityisen 
 lämpötiloissa.

ska ne voivat räjähtää. Myös 
jähtää. Hävitä akut paikallisten 
 mahdollista, kierrätä ne. Akkuja 
 sekaan.

a tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, 
sketuksiin ihon tai silmien kanssa. 
ho tai silmät välittömästi vedellä 
Tietoa akuista
Lataaminen ja purkaminen
Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan 
ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu 
loppuun. Kun toiminta- ja valmiusajat ovat huomattavasti 
tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian 
hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä 
latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä 
ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava 
kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se 
sitten laitteeseen uudelleen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei 
käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, 
koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen 
ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan 
myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, 
ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on 
suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai 
akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua 
jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, 
suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) 

liitinnavan kanssa. (Navat o
akussa.) Näin voi tapahtua
on taskussa tai laukussa. L
oikosulkuun voi vahingoitta
esinettä.

Akun jättäminen kuumaan
suljettuun autoon kesäkuu
akun tehoa ja käyttöikää. P
ja +25 °C:n välisessä lämpö
kylmä akku, ei ehkä tilapäi
akku on täyteen ladattu. A
alhainen reilusti alle 0 °C:n

Älä heitä akkuja tuleen, ko
vahingoittunut akku voi rä
määräysten mukaisesti. Jos
ei saa heittää talousjätteen

Älä pura tai revi akun soluj
älä päästä akkunestettä ko
Mikäli näin käy, huuhtele i
tai hakeudu lääkäriin.
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mia 
las ja 
ä 1, 2, 
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. Esiin 
oodi, 

10. 
 
n. 
lkaa 
rosta 

en 
malla 
.com/
 

erkiksi 
 ja 
Ohjeet Nokian akun 
tunnistamista varten
Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. 
Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, 
osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi 
pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta 
hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna 
täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä 
epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota 
sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian 
huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu 
Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos 
aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.
Hologrammin aitouden varmistaminen
1  Kun katsot 

hologrammitarraa, sinun 
pitäisi nähdä yhdestä 
kulmasta Nokian symboli, 
jossa kädet kurottuvat 
toisiaan kohti, ja toisesta 
kulmasta Nokia Original 
Enhancements -logo.

2 Kun käännät hologram
vasemmalle, oikealle, a
ylös, sinun pitäisi nähd
3 ja 4 pistettä logon er
sivuilla.

3  Raaputa tarran reunaa
tulee 20-numeroinen k
esimerkiksi 
123456789198765432
Käännä akkua niin, että
numerot ovat oikeinpäi
20-numeroinen koodi a
ylärivillä olevasta nume
ja jatkuu alariville.

4  Varmista 20-numerois
koodin aitous noudatta
osoitteessa www.nokia
batterycheck annettuja
ohjeita.

Voit tarkastaa aitouden 
tekstiviestillä: näppäile 
20-numeroinen koodi (esim
12345678919876543210)
lähetä se numeroon 
+44 7786 200276.
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Aitouden tarkastus tekstiviestillä:
• Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun 

ottamatta): Näppäile 20-numeroinen koodi 
(esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä 
se numeroon +61 427151515.

• Intia: Näppäile sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi 
(esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se 
numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa 
on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua 
käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian 
huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen 
akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla 
vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden 
suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä 
laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa 
www.nokia.com/battery. 
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ameran, etäisyyden tunnistimen ja 
n linssit) pehmeällä, puhtaalla ja 

dot, jotka haluat säilyttää 
ja kalenterimerkinnät).
ollisen toiminnan varmistamiseksi 
 perustilaan (resetoida) 
alla sen virta ja irrottamalla akku.

tta, akkua, laturia ja mahdollisia 
ei toimi kunnolla, vie se lähimpään 
seen.
Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä 
huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään 
takuusuojasi.
• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää 

mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite 
kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, 
ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa 
paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit 
voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat 
voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa 
akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen 
lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua 
kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia 
piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa 
annettujen ohjeiden mukaisesti.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen 
käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja 
hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai 
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja 
estää sitä toimimasta kunnolla.

• Puhdista linssit (kuten k
valoisuuden tunnistime
kuivalla kankaalla.

• Käytä latureita sisällä.
• Varmuuskopioi aina tie

(esimerkiksi osoitekirja 
• Laitteen parhaan mahd

se kannattaa palauttaa
säännöllisesti katkaisem

Nämä ohjeet koskevat laite
lisälaitteita. Jos jokin laite 
valtuutettuun huoltoliikkee
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rdien mukainen:

u standardi datansiirtolaitteille, 
talla.

neettinen 
diolaitteille ja järjestelmille.

ot (EMC) laajakaistaisen 
tteille.

Tietotekniikan laitteiden 

situs väestön altistumisen 
eettisille kentille.

uiden laitteiden kanssa erikseen.
Turvallisuutta koskevia lisätietoja
Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne 
poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat 
suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa 
tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,0 cm. Kun 
käytetään suojalaukkua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei 
saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on 
edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää 
hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa 
datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys 
on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä 
koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on 
päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää 
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai 
muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska 
niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Standardit

Tuote on seuraavien standa

EN 300328-2, Harmonisoit
jotka toimivat 2,4 GHz kais

EN 301 489-01, Sähkömag
yhteensopivuusstandardi ra

EN 301 489-17, Erityisehd
datansiirron ja Hiperlan lai

EN 60950-1/IEC 60950-1, 
turvallisuus.

1999/5/EY, Neuvoston suo
rajoittamisesta sähkömagn

Tarkista yhteensopivuus m
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part on the work of the 
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al University
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a Software Limited
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sity of California
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 for use in the OpenEvidence 
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Open source software notice
This product includes certain open source or other 
software originated from third parties that is subject to the 
GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser 
General Public License (LGPL) and different and/or 
additional copyright licenses, disclaimers and notices.

The exact terms of GPL, LGPL and some other licenses are 
provided to you with this product and in addition all referred 
licenses, disclaimers and notices are reproduced and available 
at http://www.maemo.org. Please refer to the exact terms of 
the GPL and LGPL regarding your rights under said license. 
You may obtain a complete corresponding machine-readable 
copy of the source code of such software under the GPL or 
LGPL at http://www.maemo.org. Alternatively, Nokia offers to 
provide such source code to you on CD-ROM for a charge 
covering the cost of performing such distribution, such as the 
cost of media, shipping and handling, upon written request to 
Nokia at: 

Source Code Requests
Multimedia
Nokia Corporation
P.O.Box 407
FI-00045 Nokia Group
FINLAND

This offer is valid for a period of three (3) years from the 
date of the distribution of this product by Nokia. 

This software is based in 
Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange
property of CompuServe 
Mark property of CompuS

This product includes sof

• Computing Services a
(http://www.cmu.edu

• Tommi Komulainen <
• The Australian Nation
• The OpenSSL Project f

(http://www.openssl.o
• Gregory M. Christy
• Pedro Roque Marques
• Eric Rosenquist, Strat
• The XFree86 Project, In

its contributors
• The FreeType Team
• Regents of the Univer
• Paul MacKerras <pau
• Purdue Research Foun
• OpenEvidence Project

Toolkit (http://www.o
• Eric Young (eay@cryp
• Tim Hudson (tjh@cry
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• Copyright © 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents 
pending in the U.S. and foreign countries.
NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT 
THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY 
PURPOSE. IT IS PROVIDED “AS IS” WITHOUT EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. 
DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS 
SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, 
CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, 
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY 
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.
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