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Tlaèítka a èásti (zepøedu)
Èíslo modelu: Nokia N81-3.

Dále jen Nokia N81.

1 Tlaèítka her  a  
2 Slot pamì»ové karty
3 Výbìrová tlaèítka
4 Tlaèítka médií:

•  Tlaèítko Dal¹í 
•  Tlaèítko pøehrávání/pozastavení .
•  Tlaèítko Stop 
•  Tlaèítko Pøedchozí 

5 Tlaèítko Volat 
6 Tlaèítko Menu 
7 Èíselná klávesnice
8 Koleèko Navi™. Dále uvádìno jako navigaèní tlaèítko.
9 Tlaèítko Smazat 
10 Tlaèítko Multimédia 
11 Tlaèítko Konec 
12 Druhý fotoaparát pro videohovory
13 Sluchátko
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i (shora)

ia pro kompatibilní headsety 

i (zdola)
abíjeèky
o pøipojení ke kompatibilnímu 
Tlaèítka a èásti (zezadu a ze strany)
1 Stereoreproduktory s trojrozmìrným zvukovým 

efektem
2 Blesk fotoaparátu
3 Fotoaparát pro poøizování snímkù a videoklipù 

o vysokém rozli¹ení
4 Tlaèítko zoomu a hlasitosti
5 Spou¹» fotoaparátu 

Tlaèítka a èást
1 Vypínaè 
2 3,5 mm konektor Nok

a sluchátka
3 Zamykací pøepínaè

Tlaèítka a èást
1 Zdíøka pro konektor n
2 Konektor microUSB pr

poèítaèi
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te SIM kartu. Ujistìte se, ¾e 
ìøuje ke zkosenému rohu dr¾áku 

cha kontaktù na kartì smìøuje 
do slotu (4). 

y jeho horní hrana byla zarovnána 
stroje (6). Zatlaèením na spodní 
ryt na místì (7).
Instalace karty SIM nebo USIM a baterie
Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je 
podporována mobilními telefony UMTS.

Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí.

Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte 
nabíjeèku.

Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte 
od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel 
slu¾eb nebo jiný prodejce.

1 Obra»te pøístroj zadní stranou k sobì, stisknìte pojistku 
(1) a zvednìte kryt nahoru (2).

2 Vytáhnìte dr¾ák SIM karty ze slotu (3).

3 Do dr¾áku karty vlo¾
zkosený roh karty sm
a zlatì zbarvená plo
dolù. Zasuòte dr¾ák 

4 Vlo¾te baterii (5).

5 Nasaïte kryt tak, ab
se zadní stranou pøí
èást krytu zajistìte k
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. 
ístì 

o rohu krytky a otoète krytkou do 

 kartu uvolnìte ze slotu.
artu. 
jte pamì»ovou kartu v prùbìhu 
í k pøístupu ke kartì. Vyjmutí 
mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu 
o¹kození dat na kartì.
Pamì»ová karta
Pro roz¹íøení pamìti a úsporu pamìti pøístroje mù¾ete 
pou¾ít kompatibilní pamì»ovou kartu microSD. Na 
pamì»ovou kartu mù¾ete také zálohovat informace 
z pøístroje.

S tímto pøístrojem pou¾ívejte pouze karty microSD 
schválené spoleèností Nokia. Nokia pou¾ívá schválené 
prùmyslové standardy pro pamì»ové karty, ale nìkteré 
znaèky nemusí být plnì kompatibilní s tímto pøístrojem. 
Nekompatibilní karty mohou po¹kodit kartu a pøístroj 
a poru¹it data ulo¾ená na kartì.

Ukládejte v¹echny pamì»ové karty mimo dosah malých 
dìtí.
Vlo¾ení pamì»ové karty
1 Vlo¾te prst do spodního 

rohu krytky a otoète 
krytkou do strany.

2 Vlo¾te do slotu 
pamì»ovou kartu. 
Zkontrolujte, zda 
plocha kontaktù na 
kartì smìøuje dolù.

3 Zatlaète kartu dovnitø
Po zaji¹tìní karty na m
usly¹íte zacvaknutí.

4 Zavøete krytku.

Vyjmutí pamì»ové karty
1 Vlo¾te prst do spodníh

strany.
2 Stisknutím pamì»ovou
3 Vyjmìte pamì»ovou k

 Dùle¾ité: Nevyjíme
operace, pøi které docház
karty v prùbìhu operace 
i pøístroj a mù¾e dojít k p
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nice (Keyguard)
 je na displeji zobrazena 

 posuòte zamykací pøepínaè. 

ce posuòte zamykací pøepínaè.

se klávesnice zamykala zavøením 
ìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
 Obecné > Ovlád. vysouv. > 
> Zapnout pøi zasunutí, Vypnout 
 se zeptat. 

ice aktivovat automaticky po 
øení posuvného krytu, stisknìte 
¾nost Nástroje > Nastavení > 
> Telefon a SIM karta > Prodl. 

klávesnice, mohou být 
a oficiální èíslo tísòové linky 
roji. 
Zapnutí telefonu
1 Podr¾te stisknuté tlaèítko .
2 Vyzve-li pøístroj k zadání kódu PIN 

nebo zamykacího kódu, zadejte ho 
a stisknìte levé výbìrové tlaèítko. 
Z výroby je nastaven zamykací kód 
12345.

Tento pøístroj má vnitøní antény.

 Poznámka: Stejnì jako u jiných 
rádiových pøístrojù se nedotýkejte 
zbyteènì antény, je-li anténa 
v provozu. Nedotýkejte se antény napøíklad bìhem 
telefonického hovoru. Kontakt s vysílající nebo 
pøijímající anténou ovlivòuje kvalitu rádiové 
komunikace, mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz 
potøebovat vìt¹í výkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí, 
a mù¾e omezit ¾ivotnost baterie.

1 Anténa pro celulární sí»
2 Anténa technologie 

Bluetooth a 
bezdrátových sítí LAN

Zámek kláves
Pøi zamknuté klávesnici
ikona .

Pro zamknutí klávesnice

Pro odemknutí klávesni

Chcete-li nastavit, aby 
posuvného krytu, stiskn
Nástroje > Nastavení >
Aktivace zámku kláves
pøi zasunutí nebo V¾dy

Chcete-li zámek klávesn
urèité dobì nebo pøi zav
tlaèítko  a zvolte mo
Obecné > Zabezpeèení
aut. zámku kláves.

I kdy¾ je aktivní zámek 
uskuteènitelná volání n
naprogramované v pøíst
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házení 

ístupu k hlavnímu menu. 
tevøené aplikaci pøepnete 

epínání mezi otevøenými 
uté tlaèítko .

k pohybu 
) a k vybírání 

ktivovat dal¹í 
sknìte 
ost 

Obecné > 
avi > 

u podél okraje ve smìru nebo 
uèièek pak mù¾ete provádìt 

 v hudebním pøehrávaèi.

ultimédií.

zí rychlý pøístup k menu 
ním obsahem. Menu multimédií 
tím tlaèítka .
Nabíjení baterie
1 Pøipojte kompatibilní 

nabíjeèku do zásuvky el. 
napìtí.

2 Pøipojte kabel nabíjeèky 
k pøístroji. Je-li baterie 
zcela vybitá, mù¾e chvilku 
trvat, ne¾ se zobrazí 
indikátor nabíjení.

3 Po úplném nabití baterie 
se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte 
nabíjeèku od pøístroje a poté od zásuvky el. napìtí.

Uvítání
Pøi prvním zapnutí pøístroj zobrazí aplikaci Uvítání. 
Vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností:

Prùvodce nast.—Konfigurace jednotlivých nastavení, 
napøíklad el. po¹ty.

Pøenos dat—Pøenesení obsahu, napøíklad kontaktù 
a polo¾ek kalendáøe z kompatibilního pøístroje Nokia. 
Dal¹í informace najdete v u¾ivatelské pøíruèce.

Ukázka—Ukázka funkcí pøístroje

Chcete-li aplikaci Uvítání otevøít pozdìji, stisknìte tlaèítko 
 a zvolte mo¾nost Nástroje > Nástroje > Uvítání. 

Jednotlivé aplikace najdete v pøíslu¹ných místech menu.

Tlaèítka a proc
Tlaèítko Menu 

Tlaèítko Menu slou¾í k pø
Stisknutím tlaèítka  v o
aplikaci na pozadí. Pro pø
aplikacemi podr¾te stiskn

Navigaèní tlaèítko Navi

Navigaèní tlaèítko slou¾í 
v menu ( , , , 
polo¾ek ( ). Chcete-li a
funkce koleèka Navi™, sti
tlaèítko  a zvolte mo¾n
Nástroje > Nastavení > 
Toèítko Navi > Toèítko N
Zapnuto. Posunutím prst
proti smìru hodinových r
následující akce:
• Procházení skladbami
• Procházení galerií.
• Procházení v menu m

Tlaèítko Multimédia 

Tlaèítko Multimédia nabí
multimedií s multimediál
otevøete a zavøete stisknu
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atky
tevøenými aplikacemi podr¾te 
.

ch aplikací na pozadí zvy¹uje 
erie a sni¾uje ¾ivotnost baterie.
ktivovat stisknutím a podr¾ením 

é schránky (sí»ová slu¾ba) podr¾te 
.

evøete stisknutím tlaèítka .
isknìte krátce tlaèítko  a zvolte 

rofily Normální a Tichý podr¾te 
. Pokud máte dvì telefonní linky 

íná tato akce mezi nimi.
nam posledních volaných èísel, 
.

sové pøíkazy, podr¾te stisknuté 
tko.
hlí¾eè (sí»ová slu¾ba), podr¾te 
.

V menu multimédií najdete polo¾ky pro konkrétní 
multimediální obsah, napøíklad hudbu, fotografie a hry. 
K pohybu v menu multimédií pou¾ijte navigaèní tlaèítko 
nebo funkce koleèka Navi.

Tlaèítka médií

Tlaèítka médií ( , ,  a ) ovládají 
pøehrávání.

Spou¹» fotoaparátu 

Spou¹» fotoaparátu slou¾í k fotografování a nahrávání 
videa. Fotoaparát aktivujte stisknutím a podr¾ením tlaèítka 

. Stisknutím tlaèítka  fotografujete. V re¾imu 
Re¾im videa mù¾ete stisknutím tlaèítka  nahrávat 
videoklipy. 

Tlaèítka hlasitosti

V prùbìhu aktivního hovoru nebo pøi poslechu zvuku 
stisknutím tlaèítek hlasitosti zvý¹íte nebo sní¾íte hlasitost. 
Pøi práci s fotoaparátem slou¾í tlaèítka hlasitosti 
k pøibli¾ování a oddalování fotografovaného motivu.

Tlaèítka her

Tlaèítka her slou¾í ke hraní her N-Gage™. V galerii mù¾ete 
pomocí tlaèítek her pøibli¾ovat nebo oddalovat polo¾ky.

Klávesové zkr
• Pro pøepínání mezi o

stisknuté tlaèítko 
Ponechání spu¹tìný
nároky na výkon bat

• Fotoaparát mù¾ete a
tlaèítka .

• Pro volání své hlasov
stisknuté tlaèítko 

• Menu multimédií ot
• Pro zmìnu profilu st

profil.
• Pro pøepínání mezi p

stisknuté tlaèítko 
(sí»ová slu¾ba), pøep

• Chcete-li otevøít sez
stisknìte tlaèítko 

• Chcete-li pou¾ít hla
pravé výbìrové tlaèí

• Chcete-li spustit pro
stisknuté tlaèítko 
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oèítaèe nebo jiného 
ù¾ete pøená¹et pomocí 
B nebo pøes spojení Bluetooth.

øemi rùznými zpùsoby:
azit jako externí velkokapacitní 
enos libovolných datových 
ompatibilním kabelem USB nebo 
. Pokud pou¾íváte kabel USB, 

 Pøenos dat.
vat hudbu s aplikací Windows 
 kompatibilní kabel USB a zvolte 
vaè médií. Dal¹í informace 
 nápovìdì k aplikaci Windows 

ci Nokia Music Manager ze sady 
, pøipojte kompatibilní kabel USB 
ní PC Suite. Dal¹í informace 
pøíruèce k sadì Nokia Nseries 

mì» a Pøehrávaè médií lze pou¾ít 
ými ve velkokapacitní pamìti 

re¾im pøipojení USB, stisknìte 
nost Nástroje > Pøipojení > 
Hudba
Aplikace Hud. pøehrávaè podporuje formáty souborù AAC, 
AAC+, eAAC+, MP3, WAV a WMA. Aplikace Hud. 
pøehrávaè v¹ak nezbytnì nepodporuje v¹echny funkce 
formátù souborù nebo v¹echny variace formátù souborù. 
1 Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Hudba > 

Hudeb. pø. > Hudba.
2 Pomocí kategorií v následujících nabídkách pøejdìte na 

skladbu, kterou chcete poslouchat. Seznamy mù¾ete 
procházet posouváním prstu podél okraje navigaèního 
tlaèítka.

3 Chcete-li pøehrát vybraný soubor nebo seznam 
souborù, stisknìte tlaèítko .

Chcete-li vybrat dal¹í hudbu pro pøehrávání v zobrazení 
Pøehrávání, zvolte mo¾nost Volby > Pøejít do menu 
Hudba.

 Tip! Chcete-li optimalizovat zvuk, nasaïte na headset 
pøilo¾ené návleky.

Pøená¹ení hudby
Hudbu z kompatibilního p
kompatibilního zaøízení m
kompatibilního kabelu US

Hudbu mù¾ete pøená¹et t
• Chcete-li pøístroj zobr

pamì» poèítaèe pro pø
souborù, pøipojte se k
pøes spojení Bluetooth
zvolte re¾im pøipojení

• Chcete-li synchronizo
Media Player, pøipojte
re¾im pøipojení Pøehrá
najdete v pøíruèkách a
Media Player. 

• Chcete-li pou¾ít aplika
Nokia Nseries PC Suite
a zvolte re¾im pøipoje
najdete v u¾ivatelské 
PC Suite.

Re¾imy Velkokapacitní pa
pouze se soubory umístìn
pøístroje.

Chcete-li zmìnit výchozí 
tlaèítko  a zvolte mo¾
USB > USB re¾im.
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u v oknì seznamu uvedeny 
e synchronizovat, a zda je 
olné pamìti. Synchronizaci 
a mo¾nost Zahájit synchronizaci.

 v u¾ivatelské pøíruèce. 

re 
re (sí»ová slu¾ba) umo¾òuje hledat, 
dbu pro stahování do pøístroje. 
t, musíte se nejprve zaregistrovat.

ost slu¾by Nokia Music Store ve 
nky music.nokia.com.

u Nokia Music Store, stisknìte 
nost Hudba > Obchod. Pro pøístup 
øístroji platný pøístupový bod 

tránce slu¾by Nokia Music Store 
ápovìda) a získáte dal¹í pokyny.

 Store mù¾ete pøistupovat i 
èe na adrese music.nokia.com. 
 Nokia Music Store zvolte mo¾nost 
te dal¹í pokyny.
0

Synchronizace s aplikací 
Windows Media Player

 Tip! Aplikace Windows Media Player umo¾òuje hledat 
a kupovat digitální mediální obsah v online obchodech 
na internetu a synchronizovat digitální mediální obsah 
s pøístroji.

Funkce synchronizace hudby se mohou v rùzných verzích 
aplikace Windows Media Player li¹it. Dal¹í informace 
o kompatibilitì s aplikací Windows Media Player najdete 
v èásti o pøístroji Nokia N81 na webovém serveru Nokia.

Pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. Pokud 
pou¾ijete kabel USB, vyberte v pøístroji typ pøipojení 
Pøehrávaè médií. 

Pokud v pøístroji není dostatek volné pamìti, zvolí aplikace 
Windows Media Player po pøipojení pøístroje ke 
kompatibilnímu poèítaèi ruèní synchronizaci. Pøi ruèní 
synchronizaci mù¾ete vybrat skladby a seznamy, které 
chcete pøesunout, zkopírovat nebo odebrat.

Proveïte nìkterou z tìchto akcí:
1 Po pøipojení pøístroje k aplikaci Windows Media Player 

vyberte pøístroj v navigaèním oknì (pokud je pøipojeno 
více ne¾ jedno zaøízení).

2 Pøetáhnìte skladby nebo alba urèené k synchronizaci 
do okna seznamu. Chcete-li odebrat skladby nebo alba, 
vyberte polo¾ku seznamu a klepnìte na mo¾nost 
Odebrat ze seznamu.

3 Zkontrolujte, zda jso
soubory, které chcet
v pøístroji dostatek v
zahájíte klepnutím n

Dal¹í informace najdete

Nokia Music Sto
Slu¾ba Nokia Music Sto
procházet a kupovat hu
Chcete-li hudbu kupova

Chcete-li zjistit dostupn
va¹í zemi, nav¹tivte strá

Chcete-li otevøít stránk
tlaèítko  a zvolte mo¾
ke slu¾bì musíte mít v p
k internetu. Na hlavní s
zvolte mo¾nost Help (N

Na stránky Nokia Music
z kompatibilního poèíta
Na hlavní stránce slu¾by
Help (Nápovìda) a získá
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patibilní s herním systémem 
mo¾òuje stahovat a hrát kvalitní 

 následujících aplikací:
age—Tato ukázková aplikace 
ových hrách N-Gage, nabízí 
í a instalaci úplné aplikace 
 k dispozici.
ná aplikace zpøístupòuje celý svìt 
 menu aplikaci Discover N-Gage. 
nové hry, zkou¹et je a kupovat, 
øistupovat k výsledkùm, 
l¹ím funkcím. Nìkteré funkce 
stalace softwaru do pøístroje 

e najdete na stránce 

ka  a zvolením mo¾nosti Hry.

 N-Gage potøebujete pøístup 
celulární sí» nebo pøes 
í informace o datových slu¾bách 
atele slu¾eb. 

a adrese www.n-gage.com.
Nokia Podcasting 
Aplikace Nokia Podcasting slou¾í k hledání, objednávání 
a stahování vysílání podcast a k pøehrávání, správì 
a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast pomocí 
va¹eho pøístroje.

Chcete-li otevøít vysílání podcast, stisknìte tlaèítko  
a zvolte mo¾nost Hudba > Vysílání.

Dal¹í informace najdete v roz¹íøené u¾ivatelské pøíruèce na 
adrese www.nseries.com/support.

Rádio 
1 Pøipojte k pøístroji kompatibilní headset.
2 Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Hudba > 

Radio. 
3 Pro zahájení hledání stanic stisknìte tlaèítko  nebo 

 nebo podr¾te stisknutá tlaèítka multimédií  
nebo . 

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladìné 
stanice, zvolte mo¾nost  nebo Volby > Zahájit 
vizuální slu¾bu (sí»ová slu¾ba).

Pokud nemáte pøístup ke slu¾bì Visual Radio, operátoøi 
a rozhlasové stanice ve va¹em okolí slu¾bu Visual Radio 
pravdìpodobnì nepodporují.

Hry
Pøístroj Nokia N81 je kom
N-Gage. Systém N-Gage u
hry pro více hráèù.

V pøístroji najdete jednu z
• Aplikace Discover N-G

podává informace o n
ukázky her a stahován
N-Gage, jakmile bude

• Aplikace N-Gage—Úpl
N-Gage a nahrazuje v
V nìm mù¾ete hledat 
hledat dal¹í hráèe a p
událostem, chatu a da
nemusejí být v dobì in
k dispozici, aktualizac
www.n-gage.com.

Zaènìte stisknutím tlaèít

K plnému vyu¾ití systému
pøístroje k internetu pøes 
bezdrátovou sí» LAN. Dal¹
získáte u svého provozov

Dal¹í informace najdete n



1

ochrannými známkami nebo 
 odpovídajících vlastníkù.

tribuce nebo ukládání obsahu 
 libovolné jeho èásti v jakékoli 

e po pøedchozím písemném svolení 

eustálého vývoje. Nokia si 
ìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech 
mto dokumentu bez pøedchozího 

VOLENÉ PØÍSLU©NÝMI PRÁVNÍMI 
EÈNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI 

LÙ LICENCE ZA ®ÁDNÝCH 
I ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO 
NÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI 
BENÉ JAKÝMKOLI ZPÙSOBEM.

ENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. 
®ADAVKÙ SE VE VZTAHU K 

OSTI ANI OBSAHU TOHOTO 
TUJÍ ®ÁDNÉ VYJÁDØENÉ ANI 
KY VÈETNÌ, NIKOLI V©AK POUZE, 
RUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI 
ÈNOST NOKIA SI VYHRAZUJE 
PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ 
IDOVAT NEBO UKONÈIT JEHO 
2

Podpora

Nápovìda
Funkce nápovìda poskytuje pokyny pro pou¾ívání pøístroje. 
Pro spu¹tìní z libovolné aplikace zvolte mo¾nost Volby > 
Nápovìda.

U¾ivatelská pøíruèka
Dal¹í dùle¾ité informace o va¹em pøístroji si pøeètìte 
v u¾ivatelské pøíruèce.

Online
Nejnovìj¹í pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke 
sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho výrobku Nokia najdete 
na adrese www.nseries.com/support nebo na místní 
webové stránce Nokia.

© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, 
N-Gage a Visual Radio jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky spoleènosti Nokia 
Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy 

spoleèností mohou být 
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Dostupnost urèitých výrobkù a aplikací a slu¾eb pro tyto 
výrobky se mù¾e li¹it podle oblastí. Podrobnìj¹í informace 
a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce 
Nokia.

Nìkteré funkce závisejí na kartì SIM èi síti, slu¾bì MMS 
nebo kompatibilitì pøístrojù a podporovaných formátech 
obsahu. Nìkteré slu¾by jsou zpoplatnìny zvlá¹tním 
poplatkem.


