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Seadme klahvid ja muud osad 
(eestvaade)
Mudeli number: Nokia N81-3.

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N81.

1 Mängimisklahvid  ja  
2 Mälukaardipesa
3 Valikuklahvid
4 Meediumiklahvid:

•  Järgmine 
•  Esitus-/pausinupp 
•  Peatamisnupp 
•  Eelmine 

5 Helistamisklahv 
6 Menüüklahv 
7 Numbriklahvid
8 Navi™-nupp. Edaspidi nimetatakse seda nuppu lihtsalt 

juhtnupuks.
9 Kustutusklahv 
10 Multimeediumiklahv 
11 Lõpetamisklahv 
12 Lisakaamera – videokõnede pidamiseks
13 Kuular



3

d ja muud osad 

m) – ühilduvate peakomplektide 
seks

d ja muud osad 

hilduva arvutiga ühendamiseks
Seadme klahvid ja muud osad 
(tagant- ja külgvaade)
1 Ruumilise heliefekti tekitavad stereokõlarid
2 Kaameravälk
3 Kaamera – suure eraldusvõimega piltide pildistamiseks 

ja videote salvestamiseks
4 Suumi-/helitugevusnupp
5 Kaameranupp 

Seadme klahvi
(pealtvaade)
1 Toitenupp 
2 Nokia AV-liides (3,5 m

ja kuularite ühendami
3 Lukustusnupp

Seadme klahvi
(altvaade)
1 Laadija ühenduspesa
2 Micro-USB-liides – ü
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aardihoidikusse. Veenduge, et 
s kaardi kaldnurgaga kohakuti ning 
ontaktid jääksid allapoole. Lükake 
4). 

esti oma kohale nii, et selle 
 seadme tagaküljega ühel 
ge tagakaane alumist külge seni, 
a oma kohale kinnitub (7).
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine
(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda 
toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage 
laadija.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige 
teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad 
teenusepakkujad ja muud tarnijad.

1 Pöörake seadme tagakülg enda poole, vajutage 
lukustusnuppu (1) ja tõstke tagakaas üles (2).

2 Tõmmake SIM-kaardi hoidik kaardihoidiku pesast 
välja (3).

3 Asetage SIM-kaart k
kaardi kaldnurk jääk
et kaardi kullavärvi k
hoidik pessa tagasi (

4 Paigaldage aku (5).

5 Asetage tagakaas uu
pealmine pool oleks
tasapinnal (6). Suru
kuni see klõpsatuseg
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, 

i 
 kuulete 

e
umisse nurka ning lükake luuki 

astamiseks suruge kaarti.
. 
C-kaarti seadmest välja sellise 

e on pöördunud kaardi poole. 
se toimingu ajal võib rikkuda nii 
e ning mälukaardile salvestatud 
Mälukaart
Seadme mälu säästmiseks saate lisamäluseadmena 
kasutada ühilduvat microSD-mälukaarti. Samas saate oma 
seadmesse kogunenud andmed varundada ka 
mälukaardile.

Kasutage üksnes ühilduvaid microSD-kaarte, mille 
kasutamise just selle telefonimudeliga on Nokia heaks 
kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud 
tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi 
seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, 
võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile 
salvestatud andmed.

Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!
Mälukaardi paigaldamine
1 Asetage sõrm luugi 

alumisse nurka ning 
lükake luuki parema 
külje suunas.

2 Asetage mälukaart 
kaardipessa. Veenduge
et mälukaardi 
kontaktid jääksid 
allapoole.

3 Lükake kaart pessa. Ku
kaart kohale kinnitub,
klõpsatust.

4 Sulgege luuk.

Mälukaardi eemaldamin
1 Asetage sõrm luugi al

parema külje suunas.
2 Mälukaardi pesast vab
3 Eemaldage mälukaart

 NB! Ärge võtke MM
toimingu kestel, mil sead
Kaardi eemaldamine selli
mälukaardi kui ka seadm
andmed.
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kustus (klahvilukk)
vatakse ekraanil ikoon .

lükake lukustusnupp teise 

ke lukustusnupp algasendisse 

lapi sulgemisel klahvid 
vajutage  ja valige Vahendid > 
pikasutus > Klahviluku 
sulgedes sees, Klapi sulgedes 

k aktiveeritaks teatud aja 
lgemisel automaatselt, vajutage 

> Seaded > Üldine > Turvalisus > 
 Klahvilukustuse ooteaeg.

 olla võimalik helistada seadmesse 
binumbril. 
Seadme sisselülitamine
1 Vajutage klahvi  ja hoidke 

seda all.
2 Kui seade küsib PIN-koodi või 

lukukoodi, sisestage see ja 
vajutage vasakpoolset 
valikuklahvi. Tehases 
programmeeritud lukukood on 
12345.

Sellel mobiilsideseadmel on 
siseantennid.

 Märkus. Nagu kõigi raadiolaineid edastavate 
seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud 
mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. 
Näiteks ärge puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. 
Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine 
mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme 
töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning 
vähendada aku kasutusaega.

1 Mobiilsideseadme 
antenn

2 Bluetooth-side / traadita 
side kohtvõrgu (WLAN) 
antenn

Klahvistiku lu
Kui klahvid on lukus, ku

Klahvide lukustamiseks 
asendisse. 

Klahvide avamiseks lüka
tagasi.

Et määratleda, kas liugk
lukustatakse või mitte, 
Seaded > Üldine > Kla
aktiveerimine > Klapi 
väljas või Küsi alati. 

Kui soovite, et klahviluk
möödumisel või klapi su

 ja valige Vahendid
Telefon ja SIM-kaart >

Lukus klahvistikult võib
programmeeritud hädaa
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ud

 juurde põhimenüüle. Kui soovite 
ustal töötama jätta, vajutage . 
umisi aktiveerimiseks vajutage 
all.

üdes liikuda 
susi valida 
ktsiooni 

klahvi  ja 
d > Üldine > 
sse lülitatud. 
libistada oma 
s päri- või vastupäeva ning teha 

s ühelt loolt teisele;

imenüüs.

l pääsete kiiresti juurde 
levale multimeediumsisule. 
amiseks või sulgemiseks 
Aku laadimine
1 Ühendage ühilduv laadija 

toitevõrku.
2 Ühendage toitejuhe 

seadmega. Kui aku on 
täiesti tühi, võib 
laadimistähise 
liikumahakkamiseks 
tavalisest veidi kauem 
aega kuluda.

3 Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähis liikumise. 
Eraldage laadija esmalt seadmest ja siis toitevõrgust.

Tervituskuva
Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb kuva 
Tervitus. Valige järgmiste valikute seast.

Hääl.viisard – mitmesuguste rakenduste (nt e-posti) 
seadete konfigureerimiseks.

Mobiili vahetus – ühilduvast Nokia seadmest sisu (nt 
kontaktide ja kontaktikirjete) ülekandmiseks. Täpsemad 
juhised leiate kasutusjuhendist.

Esitlus – seadme funktsioone tutvustava esitluse vaatamiseks.

Kuva Tervitus avamiseks kunagi hiljem vajutage  ja 
valige Vahendid > Utiliidid > Tervitus. Üksikrakendustele 
pääsete juurde ka menüü kaudu.

Klahvid ja nup
Menüüklahv 

Menüüklahvi abil pääsete
juba avatud rakenduse ta
Avatud rakenduste vaheld
klahvi  ja hoidke seda 

Navi-juhtnupp

Juhtnupu abil saate menü
( , , , ) ja ük
( ). Navi™-nupu lisafun
aktiveerimiseks vajutage 
valige Vahendid > Seade
Navi rull > Navi rull > Si
Selle funktsiooniga saate 
sõrme juhtnupu serval ka
järgmist:
• liikuda muusikapleieri
• liikuda galeriis;
• liikuda multimeedium

Multimeediumiklahv 

Multimeediumiklahvi abi
multimeediumimenüüs o
Multimeediumimenüü av
vajutage .
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aheldumisi aktiveerimiseks 
a hoidke seda all.
ne taustal suurendab energiatarvet 
asutusaega.
iseks vajutage nuppu  ja 

nus) helistamiseks vajutage klahvi 
ll.
ü avamiseks vajutage .
 vajutage  ja valige soovitud 

 Hääletu vaheldumisi 
tage klahvi  ja hoidke seda all. 
i (võrguteenus) korral saate nii 
või teise liini.
oninumbrite loendi avamiseks 

amiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi.
s) käivitamiseks vajutage klahvi  
Multimeediumimenüüs on eraldi paanid mingi kindla 
multimeediumsisu jaoks (nt muusika, fotod ja mängud). 
Multimeediumimenüüs liikumiseks saate kasutada 
juhtnuppu või Navi-nupu funktsiooni.

Meediumiklahvid

Lugude esitust saab juhtida meediumiklahvide ( , 
,  ja ) abil.

Kaameranupp 

Kaameranupu vajutamisel saab nii pildistada kui ka videot 
salvestada. Põhikaamera aktiveerimiseks vajutage nuppu 

 ja hoidke seda all. Pildistamiseks vajutage . 
Videoklippide salvestamiseks vajutage menüüs 
Videore¾iim nuppu . 

Helitugevusnupud

Kui soovite käimasoleva kõne või muusika kuulamise ajal 
helitugevust suurendada või vähendada, kasutage 
helitugevusnuppe. Pildistamise ajal saab aga 
helitugevusnuppude abil kaameras kujutist suurendada või 
vähendada.

Mängimisklahvid

Mängimisklahvide abil saab mängida platvormi N-Gage™ 
mänge. Galeriis saate mängimisklahvide abil objekte 
suurendada või vähendada.

Otsevalikud
• Avatud rakenduste v

vajutage klahvi  j
Rakenduste töötami
ning lühendab aku k

• Kaamera aktiveerim
hoidke seda all.

• Kõneposti (võrgutee
 ja hoidke seda a

• Multimeediumimenü
• Profiili vahetamiseks

profiil.
• Profiilide Tavaline ja

aktiveerimiseks vaju
Kahe abonentnumbr
aktiveerida kas ühe 

• Viimati valitud telef
vajutage .

• Häälkäskluste kasut
parempoolset valiku

• Brauseri (võrguteenu
ja hoidke seda all.
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e USB-kaablit, valige 
edastus.

seks rakendusega Windows 
e ühilduv USB-kaabel ja valige 
Player. Täpsema teabe saamiseks 
indows Media Player vastavaid 

kia Nseries PC Suite rakenduse 
 kasutamiseks ühendage ühilduv 
hendusviisiks PC Suite. 
arakomplekti Nokia Nseries 
dist.

leierire¾iimi saate kasutada 
ällu salvestatud failide puhul.

i muutmiseks vajutage  ja 
 USB > USB-re¾iim.

ndusega 
er

use Windows Media Player abil 
iumisisu otsida ning osta 
idest) ning seejärel sünkroonida 

ktsioonid võivad eri Windows 
s olla erisugused. Windows 
 kohta saate lisateavet Nokia 
hta käivast jaotisest.
Muusika
Muusikapleier toetab failivorminguid failinimelaienditega 
.aac, .aac+, .eaac+, .mp3, .wav ja .wma. Muusikapleier ei 
pruugi tingimata kõiki vastavale failivormingule omaseid 
funktsioone või nimetatud failivormingute kõiki versioone 
toetada. 
1 Vajutage  ja valige Muusika > Pleier > Muusika.
2 Soovitud loole liikumiseks valige järgmistes menüüdes 

vastavad kategooriad. Loendite sirvimiseks libistage 
sõrme juhtnupu serval ringikujuliselt.

3 Valitud faili või faililoendi esitamiseks vajutage .

Et valida esitamiseks uut muusikat vaates Praegu mängib, 
valige Valikud > Ava Muusikamenüü.

 Näpunäide. Heli kvaliteedi optimeerimiseks kinnitage 
tootega kaasas olevad kuularipadjad peakomplekti 
külge.

Muusika edastamine
Muusikat saate edastada nii ühilduva arvuti kui ka teiste 
ühilduvate seadmete kaudu, kasutades selleks ühilduvat 
USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

Valida saate kolme muusikaedastusviisi vahel.
• Et vaadata oma seadet arvutis välise massmäluna, kust 

saate edastada kõiki andmefaile, kasutage ühenduse 
loomiseks ühilduvat USB-kaablit või Bluetooth-

ühendust. Kui kasutat
ühendusviisiks Andme

• Muusika sünkroonimi
Media Player ühendag
ühendusviisiks Media 
vaadake rakenduse W
juhendeid ja spikreid. 

• Tarkvarakomplekti No
Nokia Music Manager
USB-kaabel ja valige ü
Lisateavet leiate tarkv
PC Suite kasutusjuhen

Massmälu- ja meediumip
ainult teie seadme massm

Vaike-USB-ühendusre¾iim
valige Vahendid > Side >

Sünkroonimine rake
Windows Media Play

 Näpunäide. Rakend
saate digitaalset meed
Internetist (võrgupood
seda oma seadmega.

Muusika sünkroonimisfun
Media Playeri versioonide
Media Playeri ühilduvuse
veebisaidilt Nokia N81 ko
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ood 
rguteenus) saate otsida, sirvida ja 
messe allalaadimiseks. Muusika 
alt teenuse kasutajaks 

a muusikapood on teie riigis 
bisaiti music.nokia.com.

pood avamiseks vajutage  ja 
.pood. Teenuse kasutamiseks peab 
nterneti-pöörduspunkt. Nokia 
lige edasiste juhiste saamiseks 

e avada ka ühilduvast arvutist, 
ic.nokia.com. Täpsemate juhiste 
muusikapoe avalehel Help (Abi).
0

Ühendage oma seade ühilduva arvutiga. Kui kasutate USB-
ühendust, valige seadme ühenduse tüübiks Media Player. 

Pärast ühenduse loomist seadme ja ühilduva arvuti vahel 
valib rakendus Windows Media Player käsitsi 
sünkroonimise, kui teie seadmel pole piisavalt mälumahtu. 
Käsitsi sünkroonimise puhul saate valida laule ja 
esitusloendeid, mida soovite teisaldada, kopeerida või 
eemaldada.

Tehke järgmist.
1 Pärast seadme ühendamist Windows Media Playeriga 

valige juhul, kui ühendatud on mitu seadet, 
navigeerimispaanil õige seade.

2 Sünkroonimiseks lohistage laulud või albumid 
loendipaanile. Laulude või albumite eemaldamiseks 
loendist valige soovitud üksus loendist ja klõpsake 
Eemalda loendist.

3 Kontrollige, et loendipaanil oleksid failid, mida soovite 
sünkroonida, ja et seadmes oleks piisavalt vaba 
mäluruumi. Sünkroonimise alustamiseks klõpsake 
Alusta sünkroonimist.

Lisateavet leiate kasutusjuhendist. 

Nokia Muusikap
Nokia Muusikapoes (võ
osta muusikat oma sead
ostmiseks peate end esm
registreerima.

Et kontrollida, kas Noki
saadaval, külastage vee

Teenuse Nokia Muusika
valige Muusika > Muus
seadmes olema kehtiv I
Muusikapoe esilehel va
Help (Abi).

Nokia muusikapoe saat
sisestades aadressi mus
saamiseks valige Nokia 
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ge-mängimisplatvormiga. 
dida ja mängida kvaliteetseid 
.

itud üks järgmistest rakendustest.
Gage – selle rakenduse abil saate 
ge'i mängude kohta. Lisaks võite 
 proovida ja N-Gage'i rakenduse 
ida ja installida kohe, kui see on 

ee rakenduse täisversioon annab 
 N-Gage’i mängimisplatvormile. 

ida, proovida ja osta, aga ka teisi 
ks on teil juurdepääs näiteks 
, sündmustele ja vestlustele. 
e tarkvara installimise ajal pole 
aadaval. Tarkvarauuendused 
w.n-gage.

 ja valige Avasta N-Gage.

e võimaluste kasutamiseks peab 
eti-juurdepääs (mobiilsidevõrgu 
LAN) kaudu). Andmesideteenuste 
a teenusepakkujalt. 

stage veebisaiti 
Nokia taskuhääling 
Nokia taskuhäälingurakenduse abil saate 
taskuhäälingusaateid otsida ja leida, tellida ja alla laadida 
ning neid oma seadmes esitada, hallata ning teistega 
jagada.

Taskuhäälingusaadete avamiseks vajutage  ja valige 
Muusika > Saated.

Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist, mille leiate 
veebiaadressilt www.nseries.com/support.

Raadio 
1 Ühendage ühilduv peakomplekt oma seadmega.
2 Vajutage  ja valige Muusika > Radio. 
3 Jaamaotsingu alustamiseks valige  või  või 

vajutage ja hoidke all meediuminuppu  või . 

Väljaotsitud raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks valige 
 või Valikud > Käivita visuaalteenus (võrguteenus).

Kui teil pole teenusele Visual Radio juurdepääsu, ei pruugi 
teie piirkondlikud võrguoperaatorid ja raadiojaamad seda 
teenust toetada.

Mängud
Nokia N81 ühildub N-Ga
N-Gage'iga saate alla laa
mitme mängijaga mänge

Teie seadmesse on install
• Rakendus Discover N-

teavet tulevaste N-Ga
mängudemodega kätt
täisversiooni alla laad
saadaval.

• Rakendus N-Gage – s
teile juurdepääsu kogu
Saate uusi mänge ots
mängijaid otsida. Lisa
mängude tulemustele
Võimalik, et seadmess
mõned funktsioonid s
leiate veebisaidilt ww

Mängimiseks vajutage 

Kõigi N-Gage'i pakutavat
teie seadmel olema Intern
või traadita kohtvõrgu (W
kohta saate lisateavet om

Lisateabe saamiseks küla
www.n-gage.com.
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isu osaline või täies mahus 
tamine, levitamine või 
vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku 

ev arendustöö. Nokia jätab endale 
uudatuste tegemiseks käesolevas 
 toodete osas ilma sellekohase 

E KOGUULATUSES EI OLE NOKIA 
 LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI 
ÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI 
UMISE EEST EGA ÜKSKÕIK 
STE VÕI KAUDSETE KAHJUDE 
MATA NENDE PÕHJUSTEST.

 ON ÄRA TOODUD „NAGU ON”. KUI 
ITI, EI ANTA KÄESOLEVA 
USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES 
 EI OTSESEID EGA KAUDSEID, 
TE AINULT, KAUDSEID 
USLIKU SOBIVUSE VÕI 
HTES. NOKIA JÄTAB ENDALE 
KEL MUUTA KÄESOLEVAT 
HISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT 
2

Tugiteenused

Abi
Abitekstide funktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise 
ajal. Funktsiooni avamiseks suvalisest rakendusest valige 
Valikud > Abi.

Kasutusjuhend
Muud olulist teavet selle seadme kohta leiate 
kasutusjuhendist.

Veebitugi
Värskeima juhendi, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia 
toodetega seotud teenused leiate veebilehelt 
www.nseries.com/support või kohalikult Nokia 
veebisaidilt.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, 
N-Gage ja Visual Radio on Nokia Corporationi 
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised 
siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende 
omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi s
reprodutseerimine, edas
salvestamine mis tahes 
loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pid
õiguse paranduste ja m
dokumendis kirjeldatud
eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUS
VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA
JUHUL VASTUTAV ÜKSK
SISSETULEVA INFO KAD
MILLISTE ERILISTE, OTSE
TEKKIMISE EEST, SÕLTU

SELLE DOKUMENDI SISU
SEADUS EI MÄÄRA TEIS
DOKUMENDI ÕIGSUSE, 
MINGEID GARANTIISID,
SEALHULGAS, KUID MIT
GARANTIISID KAUBAND
OTSTARBESOBIVUSE SU
ÕIGUSE MIS TAHES HET
DOKUMENTI VÕI SEE TÜ
TEAVITAMATA.
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Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste 
kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh 
teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia 
edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist 
ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete 
ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud 
teenuste kohta kehtivad eritasud.
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