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Tuþlar ve parçalar (ön)
Model numarasý: Nokia N81-1.

Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr.

1 Oyun tuþlarý  ve  
2 Seçim tuþlarý
3 Medya tuþlarý:

•  Sonraki tuþu 
•  Çal/duraklat tuþu 
•  Durdur tuþu 
•  Önceki tuþu 

4 Arama tuþu 
5 Menü tuþu 
6 Sayýsal tuþ takýmý
7 Navi™ kaydýrma tuþu. Bundan sonra 

kaydýrma þu olarak anýlacaktýr.
8 Silme tuþu 
9 Multimedya tuþu 
10 Bitir tuþu 
11 Video aramalarý için ikincil kamera
12 Kulaklýk
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lar (üst)

rofon setleri ve kulaklýklar 
rü 3,5 mm

lar (alt)

ðlanmak için çok küçük 
Tuþlar ve parçalar (arka ve yan)
1 3D ses efektli stereo hoparlörler
2 Kamera flaþý
3 Yüksek çözünürlüklü fotoðraflar çekmek 

ve video kaydetmek için kamera
4 Yakýnlaþtýrma/ses seviyesi tuþu
5 Çekim tuþu 

Tuþlar ve parça
1 Açma/kapatma tuþu 
2 Uyumlu kulaklýklý mik

için Nokia AV Konektö
3 Kilitleme anahtarý

Tuþlar ve parça
1 Þarj cihazý konektörü
2 Uyumlu bilgisayara ba

USB konektörü
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uya yerleþtirin. Kartýn kesik 
 kesik köþesine baktýðýndan ve altýn 
n aþaðý baktýðýndan emin olun. 
 yuvanýn içine itin (4). 

hazýn arkasýna oturacak þekilde 
aðý yerine oturtmak için kapaðýn 
SIM veya USIM kartý ve bataryayý takma
USIM kart, SIM kartýn geliþtirilmiþ bir sürümüdür ve UMTS 
cep telefonlarý tarafýndan desteklenir.

Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj 
cihazýnýn baðlantýsýný kesin.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý 
hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. 
Bu, servis saðlayýcý veya baþka bir satýcý olabilir.

1 Cihazý arkasý size dönük olacak þekilde tutun, 
serbest býrakma düðmesine basýn (1) ve kapaðý 
yukarý kaldýrýn (2).

2 SIM kart tutucuyu çekerek kart tutucu yuvasýndan 
çýkarýn (3).

3 SIM kartý kart tutuc
köþesinin tutucunun
renkli temas alanýný
Tutucuyu kaydýrarak

4 Bataryayý takýn (5).

5 Kapaðýn üst kýsmý ci
kapaðý takýn (6). Kap
altýný bastýrýn (7).
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  görüntülenir.

leme anahtarýný kaydýrýn. 

n kilitleme anahtarýný kaydýrýn.

uþlarýn kilitlenip kilitlenmediðini 
asýn ve Araçlar > Ayarlar > 
i > Tuþ kilidi etkinleþtirmesi > 
apk. kapn. dev. dýþý seçeneðini 
neðini belirleyin. 

an sonra veya kayar kapak 
omatik olarak kilitlenmesi 
Araçlar > Ayarlar > Genel > 
IM kart > Tuþ oto. kilit süresi 

ýþ resmi acil durum numarasý 
ken de aranabilir. 
Cihazý açma
1  tuþunu basýlý tutun.
2 Cihaz PIN kodunu veya kilit 

kodunu isterse kodu girip sol 
seçim tuþuna basýn. Kilit kodunun 
fabrika ayarý 12345 olarak 
belirlenmiþtir.

Cihazýnýzda dahili antenler bulunur.

 Not: Radyo vericisi cihazlarda 
olduðu gibi, anten kullanýlýrken 
gereksiz yere antene dokunmaya 
çalýþmayýn. Örneðin, telefon görüþmesi sýrasýnda 
hücresel antene dokunmaya çalýþmayýn. Antenin 
alýcýsýna veya vericisine dokunulmasý radyo iletiþiminin 
kalitesini etkiler, cihazýn gereðinden yüksek bir güç 
düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir ve batarya 
ömrünü azaltabilir.

1 Hücresel anten
2 Bluetooth teknolojisi/

kablosuz LAN anten

Tuþ kilidi
Tuþlar kilitliyken ekranda

Tuþlarý kilitlemek için kilit

Tuþlarýn kilidini açmak içi

Kayar kapak kapatýlýnca t
seçmek için,  tuþuna b
Genel > Kayr. kpk. iþlem
Kapak kapannc. etkin, K
veya Her zaman sor seçe

Belirli bir zaman aþýmýnd
kapatýldýðýnda tuþlarýn ot
için  tuþuna basýn ve 
Güvenlik > Telefon ve S
seçeneðini belirleyin.

Cihazýnýzda programlanm
tuþ takýmý kilidi devredey
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ýzda Hoþ geldiniz ekraný 
 seçenekler arasýndan seçim yapýn:

ta gibi çeþitli ayarlarý 
nýlýr.

 bir Nokia cihazdan rehber 
içerik aktarmak için kullanýlýr. 
 kýlavuzuna bakýn.

r tanýtýmýný görüntülemek 

aha sonra eriþmek için  tuþuna 
prgrmlr > Hoþ geldiniz seçeneðini 
 ayrýca kendi menü konumlarýndan 
Bataryayý þarj etme
1 Uyumlu bir þarj cihazýný 

duvar prizine takýn.
2 Güç kablosunu cihaza 

takýn. Batarya tamamen 
boþalmýþsa, þarj 
göstergesinin aþaðýdan 
yukarýya doðru hareket 
etmeye baþlamasý biraz 
zaman alabilir.

3 Batarya tam olarak þarj edildiðinde þarj göstergesinin 
ilerlemesi durur. Þarj cihazýný cihazdan ve sonra 
elektrik prizinden çýkarýn.

Hoþ Geldiniz
Cihazýnýzý ilk kez açtýðýn
görüntülenir. Aþaðýdaki

Settings wizard—E-pos
yapýlandýrmak için kulla

Veri aktarma—Uyumlu
ve ajanda kayýtlarý gibi 
Talimatlar için kullaným

Tanýtým—Cihazýnýzýn bi
için kullanýlýr.

Hoþ geldiniz ekranýna d
basýn ve Araçlar > Yrd. 
belirleyin. Uygulamalara
da eriþebilirsiniz.
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ik, fotoðraflar ve oyunlar gibi 
için öðeler içerir. Multimedya 
 kaydýrma tuþunu veya Navi 

mek için medya tuþlarýný 
) kullanýn.

 kaydetmek için çekim tuþunu 
kinleþtirmek için  tuþunu 
k için  tuþuna basýn. Video 
 çekmek için  tuþuna basýn. 

 veya bir ses kaydýný dinlerken 
ya azaltmak için ses tuþlarýný 
ýrken yakýnlaþtýrmak veya 
iyesi tuþlarýný kullanýn.

deki oyun iþlevleri için 
aleride yakýnlaþtýrmak 
yun tuþlarýný kullanýn.
Tuþlar ve gezinme
Menü tuþu 
Menü tuþunu kullanarak ana menüye eriþebilirsiniz. Açýk 
bir uygulamada  tuþuna basýp uygulamayý artalanda 
çalýþtýrabilirsiniz. Açýk uygulamalar arasýnda geçiþ yapmak 
için  tuþunu basýlý tutun.

Navi kaydýrma tuþu
Menülerde dolaþmak ( , , , 

) ve öðeleri seçmek ( ) için 
kaydýrma tuþunu kullanýn. Diðer Navi™ 
tekerleði iþlevini etkinleþtirmek için, 

 tuþuna basarak Araçlar > 
Ayarlar > Genel > Navi tekerleði > 
Navi tekerleði > Açýk seçeneðini 
belirleyin. Bu iþlev ile parmaðýnýzý saat yönünde veya 
saatin tersi yönde þu iþlemleri yapmak için kaydýrýn:
• müzik çalardaki þarkýlar arasýnda ilerleme,
• galeride ilerleme,
• multimedya menüsünde gezinme.

Multimedya tuþu 

Multimedya tuþu, multimedya içeriðine sahip multimedya 
menüsüne hýzlý eriþim saðlar. Multimedya menüsünü açmak 
veya kapatmak için  tuþuna basýn.

Multimedya menüsü müz
belirli multimedya içeriði 
menüsünde gezinmek için
tekerlek iþlevini kullanýn.

Medya tuþlarý

Çalma iþlemini kontrol et
( , ,  ve 

Çekim tuþu 

Fotoðraf çekmek ve video
kullanýn. Ana kamerayý et
basýlý tutun. Resim çekme
modu etkinken, video klip

Ses seviyesi tuþlarý

Etkin bir arama sýrasýnda
ses seviyesini artýrmak ve
kullanýn. Kamerayý kullan
uzaklaþtýrmak için ses sev

Oyun tuþlarý

N-Gage™ oyun deneyimin
oyun tuþlarýný kullanýn. G
veya uzaklaþtýrmak için o



8

, .eaac+, .mp3, .wav ve .wma gibi 
ler. Müzik çalar, dosya biçiminin 

osya biçimlerinin tüm türevlerini 

 Müzik > Müzik çalar > Müzik 
.
 þarkýya gitmek için aþaðýdaki 
ileri seçin. Listelere göz atmak 
u parmaðýnýzla kaydýrýn.
osya listesini çalmak için  

ünde çalmak üzere daha fazla 
nek > Müzik menüsüne git 

ansýný en iyi hale getirmek için, 
erlerini kulaklýklara takýn.
Kýsayollar
• Açýk uygulamalar arasýnda geçiþ yapmak için  

tuþunu basýlý tutun.
Arka planda çalýþýr durumda uygulama býrakýlmasý 
batarya tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü azaltýr.

• Kamerayý etkinleþtirmek için  tuþunu basýlý tutun.
• Telesekreterinizi (þebeke servisi) aramak için,  tuþunu 

basýlý tutun.
• Multimedya menüsünü açmak için  tuþuna basýn.
• Tercihi deðiþtirmek için  tuþuna basýn ve bir 

tercih seçin.
• Genel ve Sessiz tercihleri arasýnda geçiþ yapmak 

için  tuþunu basýlý tutun. Ýki telefon hattýna 
sahipseniz (þebeke servisi), bu iþlem iki hat arasýnda 
geçiþ yapar.

• Son aranan numaralar listesini açmak için  
tuþuna basýn.

• Ses komutlarý kullanmak için sað seçim tuþunu 
basýlý tutun.

• Tarayýcýyý (þebeke servisi) baþlatmak için  
tuþunu basýlý tutun.

Müzik
Müzik çalar .aac, .aac+
dosya biçimlerini destek
tüm özelliklerini veya d
desteklemeyebilir. 
1  tuþuna basýn ve

seçeneðini belirleyin
2 Dinlemek istediðiniz

menülerden kategor
için kaydýrma tuþun

3 Seçili dosyayý veya d
tuþuna basýn.

Þimdi çalýnýyor görünüm
müzik seçmek için Seçe
seçeneðini belirleyin.

 Ýpucu! Ses perform
verilen kulaklýk süng
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er ile senkronize etme
dia Player ile internetteki 
 dijital ortam içeriði arayabilir, 
ijital ortam içeriðini 
ize edebilirsiniz.

vi Windows Media Player 
mlerinde deðiþiklik gösterebilir. 
 N81 bölümünden Windows 
 hakkýnda daha fazla bilgi 

lgisayar arasýnda baðlantý 
ný kullanýyorsanýz, cihazda 
 yürütücüsü baðlantýsýný seçin. 

isayara baðladýktan sonra 
 bellek yoksa, Windows 
nizasyonu seçer. El ile 
k, kopyalamak veya kaldýrmak 
ma listelerini seçebilirsiniz.

edia Player'a baðlandýktan 
z baðlýysa, cihazýnýzý gezinme 

senkronizasyon için liste 
 Þarkýlarý veya albümleri 
 bir öðe seçin ve Listeden 
týn.
Müzik aktarma
Uyumlu bir USB kablo veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak 
uyumlu bir bilgisayardan veya uyumlu cihazlardan müzik 
aktarabilirsiniz.

Müzik aktarmak için üç farklý yöntem kullanabilirsiniz:
• Cihazýnýzý bilgisayarda herhangi bir veri dosyasý 

aktarabileceðiniz harici bir toplu bellek olarak görmek 
için, baðlantýyý uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth 
baðlantýsý ile yapýn. USB kablosunu kullanýyorsanýz, 
baðlantý modu olarak Veri aktarma seçeneðini 
belirleyin.

• Müziði Windows Media Player ile senkronize etmek için 
uyumlu USB kablosunu takýn ve baðlantý modu olarak 
Ortam yürütücüsü seçeneðini belirleyin. Daha fazla 
bilgi için ilgili Windows Media Player kýlavuzlarýna 
ve yardýmlarýna bakýn. 

• Nokia Nseries PC Suite içindeki Nokia Music Manager 
uygulamasýný kullanmak için uyumlu USB kablosunu 
takýn ve baðlantý modu olarak PC Suite seçeneðini 
belirleyin. Daha fazla bilgi için Nokia Nseries PC Suite 
kullaným kýlavuzuna bakýn.

Toplu depolama ve Ortam yürütücüsü modlarý yalnýzca 
cihazýnýzýn toplu belleðindeki dosyalarla kullanýlabilir.

Varsayýlan USB baðlantý modunu deðiþtirmek için  
tuþuna basýn ve Araçlar > Baðlantý > USB > USB modu 
seçeneðini belirleyin.

Windows Media Play
 Ýpucu! Windows Me

çevrimiçi maðazalarda
satýn alabilirsiniz ve d
cihazlarýnýzla senkron

Müzik senkronizasyon iþle
uygulamasýnýn farklý sürü
Nokia web sitesinin Nokia
Media Player uyumluluðu
edinebilirsiniz.

Cihazýnýzla uyumlu bir bi
oluþturun. USB baðlantýsý
baðlantý türü olarak Ortam

Cihazýnýzý uyumlu bir bilg
cihazýnýzda yeterince boþ
Media Player el ile senkro
senkronizasyonda taþýma
istediðiniz þarkýlarý ve çal

Aþaðýdakileri yapýn:
1 Cihazýnýz Windows M

sonra birden çok ciha
bölmesinden seçin.

2 Þarkýlarý ve albümleri 
bölmesine sürükleyin.
çýkarmak için listeden
kaldýr seçeneðini týkla
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g 
amasýyla þebeke üzerinden 
nceleyebilir, abone olabilir 
li ve görüntülü podcast'leri 
netebilir ve paylaþabilirsiniz.

ý açmak için  tuþuna basýn 
 seçeneðini belirleyin.

w.nseries.com/support adresindeki 
ýlavuzuna bakýn.

ir kulaklýk takýn.
 Müzik > Radio seçeneðini 

þlatmak için  veya  
 veya  ya da  medya 
. 

un görsel içeriðini görüntülemek 
> Görsel servisi baþlat (þebeke 

leyin.

riþiminiz yoksa, bulunduðunuz 
 radyo istasyonlarý Visual Radio 

olabilir.
0

3 Liste bölmesinin senkronize etmek istediðiniz þarkýlarý 
içerip içermediðini ve cihazda yeterince boþ hafýza 
olup olmadýðýný kontrol edin. Senkronizasyonu 
baþlatmak için Eþitlemeyi Baþlat seçeneðini týklatýn.

Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzuna bakýn. 

Nokia Music Store 
Nokia Music Store'da (þebeke servisi) cihazýnýza indirmek 
için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satýn alabilirsiniz. 
Müzik satýn alabilmek için servise kaydolmanýz gerekir.

Nokia Music Store'un ülkenizde kullanýlabilirliðini 
denetlemek için music.nokia.com adresini ziyaret edin.

Nokia Music Store'u açmak için  tuþuna basýn ve 
Müzik > Müzik mðzs seçeneðini belirleyin. Servise 
eriþmek için cihazda geçerli bir internet eriþim noktasýna 
sahip olmanýz gerekir. Talimatlar için Nokia Music Store 
ana sayfasýnda Yardým'ý seçin.

Ayrýca, uyumlu bilgisayarýnýzda music.nokia.com 
adresinden de Nokia Music Store'a eriþebilirsiniz. 
Talimatlar için Nokia Music Store ana sayfasýnda, 
Yardým seçeneðini belirleyin.

Nokia Podcastin
Nokia Podcasting uygul
podcast'leri arayabilir, i
ve indirebilirsiniz ve ses
cihazýnýzda çalabilir, yö

Podcasting uygulamasýn
ve Müzik > Podcast'ler

Daha fazla bilgi için ww
geniþletilmiþ kullaným k

Radyo 
1 Cihazýnýza uyumlu b
2  tuþuna basýn ve

belirleyin. 
3 Ýstasyon aramasý ba

seçeneðini belirleyin
tuþlarýný basýlý tutun

Ayarlý radyo istasyonun
için  veya Seçenek
servisi) seçeneðini belir

Visual Radio servisine e
bölgedeki operatörler ve
servisini desteklemiyor 
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ýrken talimatlar saðlar. Yardým 
 eriþmek için Seçenek > Yardým 

r önemli bilgiler için kullaným 

iler, indirilebilir öðeler ve Nokia 
 için www.nseries.com/support 
a web sitenize bakýn.

rý saklýdýr.

People, Nseries, N81, Navi, 
okia Corporation'ýn ticari veya 

. Burada adý geçen diðer ürün 
hiplerinin ticari markalarý 
Oyunlar
Nokia N81 cihazýnýn N-Gage oyun deneyimi ile uyumludur. 
N-Gage ile yüksek kaliteli çok oyunculu oyunlarý indirebilir 
ve oynayabilirsiniz.
Cihazýnýzda aþaðýdaki uygulamalardan biri bulunur:
• N-Gage uygulamasýný bul—Bu ön izleme uygulamasýyla 

yeni N-Gage oyun deneyimi hakkýnda bilgi edinebilir, 
oyun demolarýný deneyebilir ve piyasaya sürüldüðünde 
tam N-Gage uygulamasýný indirip kurabilirsiniz.

• N-Gage uygulamasý—Menüdeki N-Gage uygulamasýný 
bul'un yerine geçen bu tam özellikli uygulama eksiksiz 
N-Gage deneyimine eriþim saðlar. Yeni oyunlar 
bulabilir, oyunlarý deneyip satýn alabilir, diðer 
oyuncularý bulabilir ve puanlara, olaylara, sohbete ve 
daha fazlasýna eriþebilirsiniz. Bazý özellikler cihazýnýza 
yazýlým kurulumu sýrasýnda kullanýlabilir olmayabilir, 
yazýlým güncelleþtirmeleri için www.n-gage.com 
adresini kontrol edin.

Baþlamak için  tuþuna basýn ve Oyunlar seçeneðini 
belirleyin.
Eksiksiz N-Gage deneyimi için cihazýnýzda hücresel þebeke 
veya kablosuz LAN yoluyla internet eriþimi olmasý gerekir. 
Veri servisleri hakkýnda daha fazla bilgi için servis 
saðlayýcýnýzla görüþün. 
Daha fazla bilgi için, www.n-gage.com adresini ziyaret edin.

Destek

Yardým
Yardým iþlevi cihazý kullan
iþlevine bir uygulamadan
seçeneðini belirleyin.

Kullaným kýlavuzu
Cihazýnýz hakkýndaki diðe
kýlavuzuna bakýn.

Çevrimiçi
En yeni kýlavuzlar, ek bilg
ürününüzle ilgili servisler
sayfasýna veya yerel Noki

© 2007 Nokia. Tüm hakla

Nokia, Nokia Connecting 
N-Gage ve Visual Radio N
tescilli ticari markalarýdýr
ve þirket isimleri, kendi sa
ve ticari adlarý olabilir.
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malarýnýn ve servislerinin temini, 
österebilir. Ayrýntýlar ve dil 

ize en yakýn Nokia bayiine danýþýn.

er SIM karta ve/veya þebekeye 
ýr veya cihazlarýn uyumluluðuna 
çimlerine baðlýdýr. Bazý servisler 
.

2

Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn 
önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde 
yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, 
taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, 
saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, 
bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden 
bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma 
hakkýný saklý tutar.

UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, NOKIA 
YA DA HERHANGÝ BÝR LÝSANSÖRÜ, HÝÇBÝR DURUMDA, 
MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN 
OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR GELÝR, KAR VEYA VERÝ 
KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN 
SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR 
VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ “OLDUÐU GÝBÝ” 
SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN 
GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK 
SATILABÝLÝRLÝK, ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ 
BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER 
DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI 
OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, 
GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK 
VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. 
NOKIA, HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE 
BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA 
GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazý ürünlerin ve uygula
bölgelere göre farklýlýk g
seçenekleri için lütfen s

Bazý iþlemler ve özellikl
baðlýdýr, MMS'ye baðlýd
ve desteklenen içerik bi
ayrýca ücretlendirilebilir


