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A készülék gombjai és részei (elöl)
Típusszám: Nokia N81-3.

A továbbiakban Nokia N81 néven szerepel.

1 Játék gombok  és  
2 Memóriakártya-foglalat
3 Választógombok
4 Média gombok:

•  Tovább gomb 
•  Lejátszás/felfüggesztés gomb 
•  Leállít gomb 
•  Elõzõ gomb 

5 Hívás gomb 
6 Menü gomb 
7 Számbillentyûzet
8 Navi™-tárcsa. A továbbiakban vezérlõgomb néven 

szerepel.
9 Törlés gomb 
10 Multimédia gomb 
11 Vége gomb 
12 Másodlagos kamera videohívásokhoz
13 Hallgató
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bjai és részei 

csatlakozó kompatibilis 
jhallgatókhoz
ója

bjai és részei (alul)

 kompatibilis számítógéphez való 
A készülék gombjai és részei 
(hátul és oldalt)
1 Sztereó hangszórók háromdimenziós 

hangeffektusokkal
2 Vaku
3 Nagy felbontású képeket és videót rögzítõ kamera
4 Nagyítás/hangerõ gomb
5 Rögzítés gomb 

A készülék gom
(felül)
1 Fõkapcsoló 
2 3,5 mm-es Nokia AV-

kihangosítókhoz és fe
3 A billentyûzár kapcsol

A készülék gom
1 Töltõcsatlakozó
2 Micro USB-csatlakozó

csatlakoztatáshoz
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elyezése
kártyát a kártyatartóba. 
ól, hogy a kártya ferdén levágott 
tt sarka felé van fordítva, és hogy 
érintkezõi lefelé néznek. 
 tartót a foglalatba (4). 

umulátort (5).

delet, úgy, hogy annak felsõ része 
zülék hátuljára (6). A fedél alsó 
ssal pattintsuk a helyére (7).
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor beh
Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett 
típusa, amely UMTS-rendszerû mobiltelefonokhoz 
használható.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem 
elérhetõ helyen.

Az akkumulátor kivétele elõtt mindig kapcsoljuk ki a 
készüléket, és húzzuk ki a töltõt.

A SIM-szolgáltatások elérhetõségérõl és használatáról 
a SIM-kártya értékesítõjétõl kaphatunk felvilágosítást. Ez 
lehet a szolgáltató vagy más értékesítõ.

1 A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg 
a kioldógombot (1), majd emeljük fel a fedelet (2).

2 Húzzuk ki a SIM-kártya tartóját a kártyatartó 
foglalatából (3).

3 Helyezzük be a SIM-
Gyõzõdjünk meg arr
sarka a tartó levágo
a kártya aranyszínû 
Csúsztassuk vissza a

4 Helyezzük be az akk

5 Helyezzük vissza a fe
jól illeszkedjen a kés
részét enyhe nyomá
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. 
került, 

fedél alsó sarkába, és nyissuk ki 

, hogy a rögzítés kioldjon.
ártyát. 
uk el a memóriakártyát olyankor, 
vasási mûveletet hajtunk végre. 
velet közben távolítjuk el, akkor 
emóriakártyában és a 

lamint a kártyán tárolt adatok 
Memóriakártya
Ha a készüléken memóriaterületet kíván felszabadítani, 
további memóriaterületként használhat kompatibilis 
microSD-memóriakártyát. A memóriakártyán a készülék 
adatainak biztonsági másolatát is tárolhatja.

Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott 
microSD-kártyák használhatók. A Nokia az elfogadott ipari 
szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de 
lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen 
kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis 
kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben 
egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok 
megsérülhetnek.

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektõl elzárva.
A memóriakártya behelyezése
1 Helyezzük ujjunkat a 

fedél alsó sarkába, és 
nyissuk ki a fedelet.

2 Helyezzük be a 
memóriakártyát a 
nyílásba. A kártya 
érintkezõket 
tartalmazó felülete 
lefelé nézzen.

3 Nyomjuk be a kártyát
Ha a kártya a helyére 
kattanás hallható.

4 Csukjuk be a fedelet.

Memóriakártya kivétele
1 Helyezzük ujjunkat a 

a fedelet.
2 Nyomjuk be a kártyát
3 Vegyük ki a memóriak

 Fontos: Ne távolíts
amikor azon írási vagy ol
Ha a kártyát egy ilyen mû
azzal kárt okozhatunk a m
készülékben egyaránt, va
is megsérülhetnek.
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 zárva, megjelenik a  ikon.

oz csúsztassuk el a billentyûzár 

hoz csúsztassuk vissza a kapcsolót.

llentyûzár bekapcsoljon-e a 
r; ehhez nyomjuk meg a  
 az Eszközök > Beállítások > 
déllel > Billentyûzár aktiválása > 

 Ki a fed. bezárásakor vagy a 
hetõséget. 

 a billentyûzár egy bizonyos idõ 
fedél bezárásakor automatikusan 
k meg a  gombot, majd 
 Beállítások > Általános > 

 SIM-kártya > Automatik. bill.zár 

ogramozott segélykérõszám a 
állapotában is felhívható. 
A készülék bekapcsolása
1 Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a 

 gombot.
2 Ha a készülék a PIN-kódot vagy a 

biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, 
és nyomjuk meg a bal oldali 
választógombot. A biztonsági kód 
gyári beállítása: 12345.

A készülék belsõ antennákkal 
rendelkezik.

 Megjegyzés: Bármely más 
rádióadó-vevõ készülékhez hasonlóan kerüljük 
az antenna felesleges megérintését, amikor az 
használatban van. Például ne érjünk a mobiltelefon 
antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevõ antenna 
megérintése hatással van a rádiókommunikáció 
minõségére, a készülék a szükségesnél magasabb 
energiaszinten való mûködését okozhatja, valamint 
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

1 Mobiltelefon antennája
2 Bluetooth-technológia/

vezeték nélküli LAN-
kapcsolat antennája

Billentyûzár
Ha a billentyûzet le van

A billentyûzet lezárásáh
kapcsolóját. 

A billentyûzár feloldásá

Megadhatjuk, hogy a bi
csúszófedél bezárásako
gombot, majd válasszuk
Általános > Kezel. cs.fe
Be a fed. bezárásakor,
Mindig kérdezzen rá le

Ha azt szeretnénk, hogy
elteltével vagy a csúszó
bekapcsolódjon, nyomju
válasszuk az Eszközök >
Biztonság > Telefon és
ideje lehetõséget.

A készülékbe elõre bepr
billentyûzár bekapcsolt 
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al történõ bekapcsolásakor 
 képernyõ. Válasszunk az 

özõ beállítások megadása, 
latához.

például névjegyek vagy 
le kompatibilis Nokia készülékrõl. 
asználói útmutató tartalmaz.

ülék használatáról.

éréséhez nyomjuk meg a  
szközök > Segédprg-ok > 

Az egyes alkalmazásokat a saját 
.

Az akkumulátor töltése
1 Csatlakoztassunk egy 

kompatibilis töltõt a fali 
csatlakozóaljzathoz.

2 Csatlakoztassuk a 
készülékhez a töltõkábelt. 
Ha az akkumulátor 
teljesen lemerült, 
elõfordulhat, hogy a 
töltésjelzõ csak rövid idõ 
elteltével jelenik meg.

3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltõdött, a töltésjelzõ 
mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltõt a készülékbõl, 
majd a fali csatlakozóaljzatból.

Üdvözlõszöveg
A készülék elsõ alkalomm
megjelenik az Üdvözöljük
alábbiak közül:

Beállít.varázsló – különb
például az e-mail haszná

Adatátvitel – tartalom (
naptárbejegyzések) átvite
Bõvebb információt a felh

Demó – bemutató a kész

Az Üdvözöljük késõbbi el
gombot, és válasszuk az E
Üdvözöljük lehetõséget. 
menüjükben is elérhetjük
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ználatával könnyen 
édia tartalmat kezelõ multimédia 

 menü megnyitásához vagy 
eg a  gombot.

 a különféle multimédia tartalmak, 
épek vagy a játékok, külön 
meg. A multimédia menüben 
áljuk a vezérlõgombot vagy 

mbokkal ( , ,  
.

képet vagy videót rögzíthetünk. 
ához nyomjuk meg és tartsuk 
ot. Fénykép készítéséhez nyomjuk 
deofelvételek készítéséhez a 
k meg a  gombot. 
Gombok és navigálás
Menü gomb 

A Menü gomb használatával érhetjük el a fõmenüt. Ha azt 
szeretnénk, hogy egy alkalmazás a háttérben fusson, a 
megnyitott alkalmazásban nyomjuk meg a  gombot. 
A megnyitott alkalmazások közötti átváltáshoz nyomjuk 
meg és tartsuk lenyomva a  gombot.

Navi vezérlõgomb

A vezérlõgomb segítségével a 
menükben lépkedhetünk ( , , 

, ) és kijelölhetünk 
menüelemeket ( ). A kiegészítõ 
Navi™-tárcsa funkció aktiválásához 
nyomjuk meg az  gombot, és 
válasszuk az Eszközök > Beállítások > 
Általános > Navi kerék > Navi kerék > Be lehetõséget. 
E funkció használata esetén a következõ mûveleteket 
végezhetjük el, ha ujjunkat a vezérlõgomb pereme körül 
csúsztatjuk az óramutató járásával megegyezõ vagy azzal 
ellentétes irányba:
• Lapozás a zeneszámok között a zenelejátszóban.
• Lapozás a galériában.
• Navigálás a multimédia menüben.

Multimédia gomb 

A multimédia gomb has
hozzáférhetünk a multim
menühöz. A multimédia
bezárásához nyomjuk m

A multimédia menüben
például a zenék, a fényk
ablaktáblákon jelennek 
való navigáláshoz haszn
a Navi-kerék funkciót.

Média gombok

A lejátszást a média go
és ) vezérelhetjük

Rögzítés gomb 

A rögzítés gombbal álló
A fõkamera bekapcsolás
lenyomva a  gomb
meg a  gombot. Vi
Videomód alatt nyomju
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k
zások közötti átváltáshoz 
uk lenyomva a  gombot.
rben történõ futtatása jobban 

mulátort, és csökkenti annak 

ához nyomjuk meg és tartsuk 
bot.
zati szolgáltatás) hívásához 

 gombot.
egnyitásához nyomjuk meg a 

ásához nyomjuk meg a  
ki a kívánt üzemmódot.
a üzemmód közötti váltáshoz 

uk lenyomva a  gombot. Ha 
an (hálózati szolgáltatás), ezzel a 
 átváltani.

 számok listájának 
uk meg a  gombot.
álatához nyomjuk meg és tartsuk 
i választógombot.
szolgáltatás) elindításához 
uk lenyomva a  gombot.
Hangerõgombok

A hangerõ-szabályozó gombok segítségével növelhetjük 
vagy csökkenthetjük a hangerõt a folyamatban lévõ hívás 
vagy egy hangfájl hallgatása közben. Fénykép készítésekor 
a hangerõ-szabályozó gombok segítségével nagyíthatjuk 
vagy kicsinyíthetjük a témát.

Játék gombok

A játék gombok segítségével vezérelhetjük az N-Gage™ 
játékokat. A galériában a játék gombokat használhatjuk 
nagyításra vagy kicsinyítésre.

Gyorsparancso
• A megnyitott alkalma

nyomjuk meg és tarts
Az alkalmazások hátté
igénybe veszi az akku
élettartamát.

• A kamera bekapcsolás
lenyomva a  gom

• A hangpostafiók (háló
tartsuk lenyomva a 

• A multimédia menü m
 gombot.

• Az üzemmód módosít
gombot, és válasszuk 

• Az Általános és a Ném
nyomjuk meg és tarts
két telefonvonalunk v
vonalak között tudunk

• Az utoljára tárcsázott
megnyitásához nyomj

• Hangutasítások haszn
lenyomva a jobb oldal

• A böngészõ (hálózati 
nyomjuk meg és tarts
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 át a készülékre kompatibilis 
éb kompatibilis eszközökrõl 
sználatával vagy Bluetooth-

le módszerrel vihetünk át:
ogy a készülék olyan külsõ 
 jelenjen meg a számítógépen, 
ehet továbbítani, akkor a telefont 
bellel vagy Bluetooth-kapcsolattal 
-kábel használata esetén 
t válasszuk ki az Adatátvitel 

s Media Player alkalmazással való 
satlakoztassuk a kompatibilis 
akozási módként válasszuk a 
séget. További tájékoztatás 

s Media Player megfelelõ 
ójában és súgójában. 
uite programcsomag Nokia 
lmazásának használatához 
mpatibilis USB-kábelt, és 
t válasszuk a PC Suite lehetõséget. 
 Nokia Nseries PC Suite 
yvében található.
0

Zene
A Zenelejátszó az .aac, az .aac+, az .eaac+, az .mp3, a .wav 
és a .wma fájlformátumot tudja kezelni. A Zenelejátszó 
alkalmazás nem feltétlenül támogatja az adott 
fájlformátumra vonatkozó összes beállítást vagy a 
fájlformátumok összes változatát. 
1 Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a Zene > 

Zenelejátszó > Zene parancsot.
2 Válasszunk kategóriákat a következõ menükbõl, hogy a 

meghallgatni kívánt számhoz navigáljunk. Csúsztassuk 
ujjunkat a vezérlõgomb pereme körül a listák 
bejárásához.

3 A kiválasztott fájl vagy fájllista lejátszásához nyomjuk 
meg a  gombot.

A Most játszott nézetben több lejátszandó zeneszámot is 
kijelölhetünk az Opciók > Ugrás a Zene menühöz 
menüpontban.

 Tipp! A hangélmény növeléséhez helyezze a mellékelt 
szivacsot a fülhallgatóra.

Zene átvitele
Zeneszámokat vihetünk
számítógéprõl vagy egy
megfelelõ USB-kábel ha
kapcsolaton keresztül.

Zeneszámokat háromfé
• Ha azt szeretnénk, h

memóriaegységként
ahova adatfájlokat l
kompatibilis USB-ká
csatlakoztassuk. USB
csatlakozási módkén
lehetõséget.

• Zeneszámok Window
szinkronizálásához c
USB-kábelt, és csatl
Medialejátszó lehetõ
található a Window
verziójának útmutat

• A Nokia Nseries PC S
Music Manager alka
csatlakoztassuk a ko
csatlakozási módkén
Bõvebb információ a
felhasználói kézikön
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kat a zeneszámokat és lejátszási 
nénk áthelyezni, lemásolni vagy 

veleteket:
Player alkalmazáshoz több 
atva van, a navigációs 
uk ki a használni kívánt 

zálandó zeneszámokat vagy 
talmazó ablaktáblába. 
mok eltávolításához jelöljük ki 
tában, majd kattintsunk a Törlés 
.
, hogy a lista ablaktábla 
nizálni kívánt fájlokat, és hogy 
óriaterület áll rendelkezésre a 
izálás indításához kattintsunk 
ancsra.

asználói kézikönyvben található. 
A memóriaegység és a Medialejátszó mód csak a készülék 
memóriaegységére másolt fájlokkal használható.

Az alapértelmezett USB csatlakozási mód 
megváltoztatásához nyomjuk meg a  gombot, és 
válasszuk az Eszközök > Csatlakoz. > USB > USB-mód 
beállítást.

Szinkronizálás a Windows Media Player 
alkalmazással

 Tipp! A Windows Media Player alkalmazással digitális 
médiatartalmakat kereshetünk és vásárolhatunk online 
boltokból az interneten, és készülékeinken 
szinkronizálhatjuk a digitális médiatartalmakat.

A zeneszinkronizálási funkció a Windows Media Player 
alkalmazás verziójától függõen eltérõ lehet. A Windows 
Media Player alkalmazás kompatibilitásáról bõvebb 
információ található a Nokia weboldal Nokia N81-es 
készülékkel foglalkozó részében.

Csatlakoztassuk a készüléket kompatibilis számítógéphez. 
USB-kapcsolat használata esetén a készüléken 
csatlakozási módként válasszuk a Medialejátszó 
lehetõséget. 

A készülék kompatibilis számítógéphez való 
csatlakoztatása után a Windows Media Player a kézi 
szinkronizálási funkciót választja, ha nincs elegendõ 
szabad memóriaterület a készüléken. Kézi szinkronizálás 

esetén kiválaszthatjuk azo
listákat, amelyeket szeret
eltávolítani.

Végezzük el az alábbi mû
1 Ha a Windows Media 

készülék is csatlakozt
ablaktáblában válassz
készüléket.

2 Húzzuk át a szinkroni
albumokat a listát tar
Zeneszámok vagy albu
a megfelelõ tételt a lis
a listából lehetõségre

3 Gyõzõdjünk meg arról
tartalmazza a szinkro
elegendõ szabad mem
készüléken. A szinkron
a Szinkr. indítása par

További információ a felh
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g 
lmazás segítségével podcastokat 

nk meg, elõfizethetünk és le is 
üléken lejátszhatjuk, kezelhetjük 
g- és videopodcastokat.

ához nyomjuk meg a  gombot, 
odcastok lehetõséget.

szletes felhasználói kézikönyvben 
s.com/support címen.

y kompatibilis fülhallgatót 

gombot, majd válasszuk az Zene > 

séhez nyomjuk meg a  vagy 
 nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 
 média gombot. 

ióállomás vizuális tartalmának 
juk meg a  gombot, vagy 
izuális szolg. indítása (hálózati 
t.

Visual Radio szolgáltatást, lehet, 
tõ üzemeltetõk és rádióadók nem 
ltatást.
2

Nokia Music Store 
A Nokia Music Store zenetárban (hálózati szolgáltatás) 
zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különbözõ 
zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat 
a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell 
a szolgáltatásra.

A Nokia Music Store adott országban való elérhetõségérõl 
a music.nokia.com webhelyen olvashatunk.

A Nokia Music Store megnyitásához nyomjuk meg a  
gombot, és válasszuk a Zene > Zeneáruház lehetõséget. 
A szolgáltatás eléréséhez érvényes internet-hozzáférési 
pontot kell beállítani a készüléken. A Nokia Music Store 
fõoldalán további utasításokhoz válasszuk a Help 
lehetõséget.

A Nokia Music Store rendszert kompatibilis számítógéprõl 
is elérhetjük a music.nokia.com címen. A további 
útmutatások eléréséhez a Nokia Music Store fõoldalán 
válasszuk a Súgó lehetõséget.

Nokia Podcastin
A Nokia Podcasting alka
kereshetünk, ismerhetü
tölthetünk, majd a kész
és megoszthatjuk a han

A Podcasting megnyitás
és válasszuk a Zene > P

További információ a ré
található a www.nserie

Rádió 
1 Csatlakoztassunk eg

a készülékhez.
2 Nyomjuk meg a  

Radio lehetõséget. 
3 Rádióállomás keresé

a  gombot, vagy
a  vagy a 

Az éppen behangolt rád
megjelenítéséhez nyom
válasszuk az Opciók > V
szolgáltatás) lehetõsége

Ha nem tudjuk elérni a 
hogy az általunk elérhe
támogatják ezt a szolgá
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gáltatásokról további 
a szolgáltatóhoz. 

ww.n-gage.com címen 

tás

t nyújt a készülék használata 
ásból elérhetjük a súgót az 
 kiválasztásával.

utató
 további fontos információk a 
 találhatók.

g
ort címen vagy a helyi Nokia 
nformációkon, a letöltéseken és 
csolódó szolgáltatásokon kívül 
yv legújabb változatát is.
Játékok
A Nokia N81 kompatibilis az N-Gage játékokkal. Az 
N-Gage segítségével kiváló minõségû többfelhasználós 
játékokat tölthetünk le és játszhatunk.

A készüléken a következõ alkalmazások egyike található:
• Discover N-Gage alkalmazás – Ezzel az elõzetes 

megtekintésére alkalmas alkalmazással információkhoz 
juthatunk a tervezett N-Gage játékokról, 
demóváltozatokat próbálhatunk ki, és a már elérhetõ 
teljes N-Gage alkalmazásokat letölthetjük és 
telepíthetjük.

• N-Gage alkalmazás – Az összes játékszolgáltatást 
tartalmazó alkalmazás nyújtja a legteljesebb N-Gage 
játékélményt, felváltva a menü Discover N-Gage 
alkalmazását. Kereshetünk új játékokat, kipróbálhatjuk 
és megvásárolhatjuk a játékokat, elérhetjük az 
eredménytáblákat, az eseményeket, a csevegéseket 
és sok egyéb szolgáltatást. Elõfordulhat, hogy néhány 
funkció nem elérhetõ a készülék szoftvertelepítésekor, 
ezért a szoftverfrissítéseket ellenõrizzük a 
www.n-gage.com.

Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a Jtkok 
parancsot.

A teljes N-Gage élményhez mobiltelefon-hálózati vagy 
vezeték nélküli LAN-hálózati internetelérés szükséges 

a készüléken. Az adatszol
információért forduljunk 

További tájékoztatást a w
olvashatunk.

Terméktámoga

Súgó
A súgó funkció segítsége
közben. Bármely alkalmaz
Opciók > Súgó lehetõség

Felhasználói útm
A készülékkel kapcsolatos
felhasználói útmutatóban

Online elérhetõsé
A www.nseries.com/supp
weboldalon a kiegészítõ i
a Nokia termékekhez kap
megtalálhatjuk e kézikön
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AGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ 
TKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA 

HOGY BÁRMIKOR, ELÕZETES 
OLGOZZA VAGY VISSZAVONJA 
OT.

lmazások és szolgáltatások 
t eltérhet. A részletekrõl és az 
król érdeklõdjünk egy Nokia 

kciók a SIM-kártyától és/vagy 
zolgáltatástól, valamint a 
ásától és a támogatott 
 függenek. Bizonyos szolgáltatások 
 vehetõk igénybe.
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A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ 
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK 
KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM 
FELELÕSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY 
BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, 
VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, 
AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN 
KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 
MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE 
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL 
A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, 
MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL 
KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ 

ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE V
ALKALMASSÁGRA VONA
FENNTARTJA A JOGOT, 
ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTD
A JELEN DOKUMENTUM

Bizonyos termékek, alka
választéka országonkén
elérhetõ nyelvi csomago
márkakereskedõnél.

Egyes mûveletek és fun
a hálózattól, az MMS-s
készülékek kompatibilit
tartalomformátumoktól
csak külön díj ellenében


