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Taste ºi elemente componente 
(faþã)
Numãr model: Nokia N81-3.

Denumit în cele ce urmeazã Nokia N81.

1 Taste pentru joc  ºi  
2 Locaº cartelã de memorie
3 Taste de selectare
4 Tastele media:

•  Tasta înainte 
•  Tasta redare/pauzã 
•  Tasta stop 
•  Tasta înapoi 

5 Tasta de apelare 
6 Tasta meniu  
7 Tastatura numericã
8 Rotiþa Navi™. Denumitã în continuare tasta de 

parcurgere.
9 Tasta de ºtergere 
10 Tasta multimedia 
11 Tasta de terminare 
12 Aparat foto-video secundar pentru apeluri video
13 Receptor
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te componente 
arã)

 3,5 mm pentru seturi cu cascã 

te componente 
arã)
cãtor
entru conectarea la calculatoare 
Taste ºi elemente componente 
(spate ºi lateral)
1 Difuzoare stereo cu efect de sunet tridimensional
2 Bliþul aparatului foto-video
3 Aparat foto-video pentru captarea unor imagini de 

mare rezoluþie ºi înregistrãri video
4 Tasta de apropiere/depãrtare ºi volum
5 Tasta de captare 

Taste ºi elemen
(partea superio
1 Tasta de pornire 
2 Conector AV Nokia de

sau cãºti compatibile
3 Comutator de blocare

Taste ºi elemen
(partea inferio
1 Conector pentru încãr
2 Conector micro USB p

compatibile
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torului
IM în suport. Colþul teºit al cartelei 
t cãtre colþul teºit al suportului, iar 
uie sã fie orientate în jos. Împingeþi 
elã în locaº (4). 

torul (5).

l asfel încât partea superioarã a 
eascã cu partea din spate a 
þi partea de jos a capacului pentru 
7).
Introducerea cartelei SIM sau USIM ºi a acumula
Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM 
ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS.

Nu lãsaþi cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriþi întotdeauna 
aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor.

Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea 
serviciilor cartelei SIM, contactaþi distribuitorul cartelei 
SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt 
distribuitor.

1 Cu partea din spate a aparatului orientatã spre Dvs., 
apãsaþi butonul de deblocare (1) ºi ridicaþi capacul (2).

2 Extrageþi suportul cartelei SIM din locaº (3).

3 Introduceþi cartela S
trebuie sã fie orienta
contactele aurii treb
suportul pentru cart

4 Introduceþi acumula

5 Puneþi la loc capacu
acestuia sã se potriv
aparatului (6). Apãsa
a-l bloca în poziþie (
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e 

e 
 

 se 
ãu, 

emorie
ul de jos al capacului ºi rãsuciþi 

memorie pentru a o elibera din 

memorie. 
teþi cartela de memorie în timpul 
a acestei cartele. Scoaterea unei 
raþii de accesare a acesteia poate 
memorie ºi/sau aparatul, cât ºi 
respectivã.
Cartelã de memorie
Aveþi posibilitatea sã utilizaþi o cartelã de memorie 
microSD compatibilã ca spaþiu de stocare suplimentar 
pentru a nu încãrca memoria aparatului. De asemenea, 
aveþi posibilitatea sã faceþi copii de siguranþã ale 
informaþiilor din aparat pe cartela de memorie.

Utilizaþi numai cartele microSD compatibile omologate de 
Nokia pentru a fi folosite cu acest aparat. Nokia utilizeazã 
standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, 
dar este posibil ca anumite mãrci sã nu fie perfect 
compatibile cu acest aparat. Cartele incompatibile pot 
provoca defecþiuni ale cartelei ºi aparatului, afectând ºi 
datele stocate pe cartelã.

Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici.
Introducerea cartelei de memorie
1 Aºejaþi degetul în colþul 

de jos al capacului ºi 
rãsuciþi capacul într-o 
parte.

2 Introduceþi o cartela d
memorie în locaº. 
Asiguraþi-vã cã zona d
contact a cartelei este
orientatã în jos.

3 Împingeþi cartela 
înãuntru. Când cartela
blocheazã în locaºul s
veþi auzi un clic.

4 Închideþi capacul.

Scoaterea cartelei de m
1 Aºejaþi degetul în colþ

capacul într-o parte.
2 Apãsaþi pe cartela de 

locaº.
3 Scoaterea cartelei de 

 Important: Nu scoa
unei operaþii de accesare 
cartele în timpul unei ope
deteriora atât cartela de 
datele stocate pe cartela 
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turii 
taturii)
 blocate, se afiºeazã .

lisaþi comutatorul de blocare. 

e, glisaþi comutatorul de blocare.

statura se blocheazã la închiderea 
þi  ºi selectaþi Instrumente > 
d utiliz. capac > Activ. protecþie 
chid. capac, Dezact. la înch. 
otdeauna. 

de blocare automatã a tastaturii 
ã de timp sau la închiderea 
þi  ºi selectaþi Instrumente > 

guranþã > Telefon ºi cartelã 
tat..

area tastaturii, efectuarea de 
ficial de urgenþã programat în 
osibilã. 
Pornirea aparatului
1 Apãsaþi si menþineþi apãsat .
2 Dacã aparatul solicitã un cod PIN 

sau un cod de blocare, 
introduceþi-l ºi apãsaþi tasta de 
selectare din stânga. Codul de 
blocare setat în fabricã este 
12345.

Aparatul Dvs. dispune de antene 
interne.

 Observaþie: Ca ºi în cazul 
oricãrui aparat de emisie radio, nu atingeþi în mod inutil 
antena în timpul utilizãrii acesteia. De exemplu, nu 
atingeþi antena telefonului mobil în timpul unei 
convorbiri telefonice. Contactul cu antena care emite 
sau primeºte semnale afecteazã calitatea convorbirii ºi 
poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de 
consum mai ridicat decât este necesar în mod normal ºi 
poate reduce durata de viaþã a acumulatorului.

1 Antena celularã
2 Antenã pentru 

tehnologia Bluetooth/
reþea LAN fãrã fir

Blocarea tasta
(protecþia tas
Dupã ce tastele au fost

Pentru a bloca tastele, g

Pentru a debloca tastel

Pentru a stabili dacã ta
capacului glisant, apãsa
Setãri > Generale > Mo
tastaturã > Activ. la în
capac sau Întreabã înt

Pentru a activa funcþia 
dupã o anumitã perioad
capacului glisant, apãsa
Setãri > Generale > Si
SIM > Per.autobloc.tas

Când este activatã bloc
apeluri cãtre numãrul o
aparatul Dvs. poate fi p
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tru prima datã, se afiºeazã 
electaþi una din urmãtoarele 

a configura diferite setãri, cum ar 

u a transfera conþinut, cum ar fi 
in agendã de pe un aparat Nokia 

cþiuni suplimentare, consultaþi 

a o demonstraþie despre aparat.

þi venit mai târziu, apãsaþi  ºi 
tilitare > Bine aþi venit. De 

aplicaþiile individuale din meniul 
ii.
Încãrcarea acumulatorului
1 Conectaþi un încãrcãtor 

compatibil la o prizã de 
alimentare.

2 Conectaþi cablul de 
alimentare la aparat. Dacã 
acumulatorul este 
complet descãrcat, ar 
putea dura câteva minute 
pânã când va fi afiºat 
indicatorul de încãrcare.

3 Când acumulatorul este încãrcat complet, indicatorul 
de încãrcare se opreºte. Deconectaþi încãrcãtorul de la 
aparat ºi apoi de la priza de alimentare.

Bun venit
Când porniþi aparatul pen
mesajul Bine aþi venit. S
opþiuni:

Asistent setãri — pentru 
fi cele de e-mail.

Comutare telef. — pentr
contacte sau înregistrãri d
compatibil. Pentru instru
ghidul utilizatorului.

Demo — pentru a vizualiz

Pentru a deschide Bine a
selectaþi Instrumente > U
asemenea, puteþi accesa 
propriu al fiecãrei aplicaþ
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dale pentru diferite tipuri de 
m ar fi muzica, fotografiile ºi 

a în meniul multimedia, utilizaþi 
 funcþionalitatea roþii Navi.

, ,  ºi ) pentru 

e pentru a înregistra fotografii ºi 
 ºi menþineþi apãsatã tasta  
 foto-video principal. Apãsaþi  
. În Mod video, apãsaþi  
oclipuri. 

 pentru a mãri, respectiv a reduce 
aveþi o convorbire activã sau 
et. În modul foto-video utilizaþi 
 a apropia sau a depãrta imaginea.

entru a controla funcþiile de joc 
ilizaþi tastele de joc pentru a mãri 
.

Taste ºi navigare
Tasta meniu 

Cu tasta meniu, puteþi accesa meniul principal. În toate 
aplicaþiile deschise, apãsaþi  pentru ca aplicaþia sã se 
execute în fundal. Pentru a comuta între aplicaþiile 
deschise, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta .

Tasta de parcurgere Navi

Utilizaþi tasta de parcurgere pentru a 
vã deplasa prin meniuri ( , , , 

) ºi pentru a selecta articole ( ). 
Pentru a activa funcþionalitatea 
suplimentarã a rotiþei Navi™, apãsaþi 

 ºi selectaþi Instrumente > Setãri > 
General > Rotiþã de navigare > 
Rotiþã de navigare > Activare. Cu aceastã funcþionalitate 
puteþi sã vã deplasaþi degetul pe circumferinþã în sens orar 
sau antiorar pentru:
• A parcurge melodiile cu playerul muzical.
• A parcurge galeria.
• A naviga în meniul multimedia.

Tasta multimedia  

Tasta multimedia asigurã acces rapid la meniul multimedia 
cu conþinut multimedia. Pentru a deschide sau a închide 
meniul multimedia, apãsaþi .

Meniul multimedia are 
conþinut multimedia, cu
jocurile. Pentru a navig
tasta de parcurgere sau

Tastele media

Utilizaþi tastele media (
a controla redarea.

Tasta de captare 

Utilizaþi tasta de captar
secvenþe video. Apãsaþi
pentru a activa aparatul
pentru a face fotografii
pentru a înregistra vide

Tastele de volum

Utilizaþi tastele de volum
nivelul volumului când 
ascultaþi un anumit sun
tastele de volum pentru

Tastele de joc

Utilizaþi tastele de joc p
N-Gage™. În galerie, ut
sau a micºora imaginea



9

mate de fiºiere cum ar fi .aac, 
 ºi .wma. Music player nu 
toate funcþiile unui format de 
 formatelor de fiºiere. 
þi Muzicã > Music player > 

 meniurile urmãtoare pentru 
dia pe care doriþi s-o ascultaþi. 
ircumferinþa tastei de parcurgere 
a.
selectat sau lista de fiºiere, 

te melodii în vederea redãrii în 
lectaþi Opþiuni > Salt la meniul 

ptimiza performanþele audio, 
ascã.
Comenzi rapide
• Pentru a comuta între aplicaþiile deschise, apãsaþi ºi 

menþineþi apãsatã tasta .
Rularea aplicaþiilor în fundal creºte consumul de 
energie din acumulator ºi reduce durata de viaþã 
a acestuia.

• Pentru a activa aparatul foto-video, apãsaþi ºi 
menþineþi apãsatã tasta .

• Pentru a apela cãsuþa vocalã (serviciu de reþea), apãsaþi 
ºi menþineþi apãsatã tasta .

• Pentru a deschide meniul, apãsaþi .
• Pentru a schimba profilul, apãsaþi  ºi selectaþi un 

profil.
• Pentru a comuta între profilul General ºi cel Silenþios 

apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta . Dacã aveþi douã 
linii telefonice (serviciu de reþea), aceastã operaþie 
comutã între cele douã linii.

• Pentru a accesa lista ultimelor numere formate, 
apãsaþi .

• Pentru a utiliza tastele vocale, apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã tasta de selectare dreapta.

• Pentru a porni browserul (serviciu de reþea), apãsaþi ºi 
menþineþi apãsatã tasta .

Muzicã
Music player acceptã for
.aac+, .eaac+, .mp3, .wav
acceptã, în mod necesar, 
fiºier sau toate variantele
1 Apãsaþi  ºi selecta

Muzicã.
2 Selectaþi categoriile în

a naviga pânã la melo
Deplasaþi degetul pe c
pentru a parcurge list

3 Pentru a reda fiºierul 
apãsaþi .

Pentru a selecta mai mul
ecranul Redare în curs, se
Muzicã.

 Indicaþie! Pentru a o
ataºaþi apãrãtorile la c
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l de conectare USB implicit, apãsaþi 
ente > Conectare > USB > 

ndows Media Player
ows Media Player, puteþi gãsi ºi 
edia digital de pe Internet prin 
 puteþi sincroniza conþinutul media 
Dvs.

e a melodiilor pot sã varieze între 
caþiei Windows Media Player. 
d compatibilitatea cu Windows 
ecþiunea Nokia N81 de pe site-ul 

 PC compatibil. Dacã utilizaþi 
aþi conexiunea Player media 
e aparat. 

atul la un calculator compatibil, 
selecteazã sincronizarea manualã 
ã spaþiu de memorie suficient pe 
 manualã, puteþi selecta melodiile 
re doriþi sã le mutaþi, copiaþi sau 
0

Transfer muzicã
Puteþi transfera muzicã de pe un calculator compatibil sau 
de pe alte dispozitive compatibile utilizând un cablu USB 
compatibil sau o conexiune Bluetooth.

Puteþi utiliza trei metode diferite pentru a transfera 
muzicã:
• Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de 

stocare externã în masã pe care puteþi transfera orice 
fiºiere de date, realizaþi conexiunea printr-un cablu 
USB compatibil sau prin conexiune Bluetooth. În cazul 
în care utilizaþi cablul USB, selectaþi Transfer date 
drept mod de conectare.

• Pentru a sincroniza melodii cu aplicaþia Windows 
Media Player, conectaþi cablul USB compatibil ºi 
selectaþi Player media drept mod de conectare. Pentru 
mai multe informaþii, consultaþi ghidul ºi ajutorul 
Windows Media Player. 

• Pentru a utiliza Nokia Music Manager din Nokia Nseries 
PC Suite, conectaþi cablul USB compatibil ºi selectaþi 
PC Suite drept mod de conectare. Pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi ghidul utilizatorului pentru 
Nokia Nseries PC Suite.

Modurile Stocare în masã ºi Player media se pot utiliza 
doar cu fiºierele amplasate în memoria de masã a 
aparatului.

Pentru a schimba modu
 ºi selectaþi Instrum

Mod USB.

Sincronizare cu Wi
 Indicaþie! Cu Wind

cumpãra conþinut m
magazinele online ºi
digital cu aparatele 

Funcþiile de sincronizar
versiuni diferite ale apli
Pentru informaþii privin
Media Player, accesaþi s
Web Nokia.

Conectaþi aparatul la un
o conexiune USB, select
drept tipul conexiunii p

Dupã ce conectaþi apar
Windows Media Player 
în cazul în care nu exist
aparat. Cu sincronizarea
ºi listele de redare pe ca
ºtergeþi.
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e 
viciu de reþea) puteþi cãuta, 
icã de preluat pe aparat. Pentru 
ie sã vã abonaþi la acest serviciu.

ilitatea Nokia Music Store în þara 
c.nokia.com.

usic Store, apãsaþi  selectaþi 
entru a accesa serviciul, trebuie 
s Internet valabil pe aparat. 
entare, selectaþi Ajutor în 
usic Store.

ccesaþi Nokia Music Store pe pe 
a music.nokia.com. În pagina 

tore, selectaþi Ajutor pentru 
.

Procedaþi astfel:
1 Dupã ce aparatul s-a conectat la Windows Media 

Player, selectaþi aparatul din panoul de navigare în 
cazul în care sunt conectate mai multe aparate.

2 Trageþi melodiile sau albumele în panoul listã pentru 
sincronizare. Pentru a ºterge melodii sau albume, 
selectaþi un articol din listã ºi faceþi clic pe Remove 
from list.

3 Verificaþi dacã panoul listã conþine toate fiºierele pe 
care doriþi sã le sincronizaþi ºi cã este spaþiu suficient 
în memoria aparatului. Faceþi clic pe Start Sync. 
pentru a începe sincronizarea.

Pentru informaþii suplimentare, consultaþi ghidul 
utilizatorului. 

Nokia Music Stor
În Nokia Music Store (ser
parcurge ºi cumpãra muz
a cumpãra muzicã, trebu

Pentru a verifica disponib
Dvs., vizitaþi pagina musi

Pentru a deschide Nokia M
Muzicã > Mag. muzicã. P
sã aveþi un punct de acce
Pentru instrucþiuni suplim
pagina principalã Nokia M

De asemenea, puteþi sã a
un PC compatibil la adres
principalã Nokia Music S
instrucþiuni suplimentare
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e compatibil cu jocurile N-Gage. 
a ºi juca jocuri de cea mai înaltã 
cãtori.

na dintre urmãtoarele aplicaþii:
Gage — cu aceastã aplicaþie de 
obþine informaþii despre viitoarele 
 încerca versiunile demonstrative ale 
lua ºi instala aplicaþia N-Gage 
ul în care aceasta devine disponibilã.
 Aplicaþia completã vã oferã acces 
e totalã, înlocuind aplicaþia 
 meniu. Puteþi gãsi jocuri noi, 
pãra jocuri, gãsi alþi jucãtori ºi 
nimente, puteþi purta conversaþii 
osibil ca unele funcþii sã nu fie 
ntul instalãrii programelor 
verificaþi actualizãrile programelor 
ww.n-gage.com.

Jocuri pentru a începe.

letã N-Gage, aveþi nevoie de acces 
 reþeaua celularã sau reþeaua radio 
rul de servicii pentru mai multe 
 serviciile de transmisii de date. 

ntare, vizitaþi visit www.n-gage.com.
2

Nokia Podcasting 
Cu aplicaþia Nokia Podcasting puteþi cãuta, descoperi, face 
abonament pentru ºi prelua podcasturi prin reþea. De 
asemenea, puteþi reda, gestiona ºi partaja podcasturi audio 
ºi video cu aparatul.

Pentru a deschide aplicaþia Podcasting, apãsaþi  ºi 
selectaþi Muzicã > Podcasturi.

Pentru informaþii suplimentare, consultaþi ghidul detaliat 
al utilizatorului, la adresa www.nseries.com/support.

Radio 
1 Conectaþi cãºti compatibile la aparat.
2 Apãsaþi  ºi selectaþi Muzicã > Radio. 
3 Pentru a iniþializa o cãutare de post radio, selectaþi 

 sau  sau apãsaþi ºi menþineþi apãsatã una din 
tastele media:  sau . 

Pentru a vizualiza conþinutul vizual disponibil pentru 
postul de radio ascultat, selectaþi  sau Opþiuni > 
Pornire serviciu vizual (serviciu de reþea).

Dacã nu aveþi acces la serviciul Visual Radio, este posibil ca 
operatorii ºi posturile de radio din zona în care vã aflaþi sã 
nu accepte Visual Radio.

Jocuri
Aparatul Nokia N81 est
Cu N-Gage puteþi prelu
calitate, cu mai mulþi ju

Aparatul Dvs. conþine u
• Aplicaþia Discover N-

previzualizare puteþi 
jocuri N-Gage, puteþi
jocurilor ºi puteþi pre
completã în moment

• Aplicaþia N-Gage —
la experianþa N-Gag
Discover N-Gage din
puteþi încerca ºi cum
accesa punctaje, eve
chat ºi altele. Este p
disponibile în mome
software pe aparat; 
software la adresa w

Apãsaþi  ºi selectaþi 

Pentru experienþa comp
Internet pe aparat, prin
LAN. Contactaþi furnizo
informaþii referitoare la

Pentru informaþii suplime
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a, transferul, distribuirea ºi 
 întregului conþinut al acestui 
 prealabilã a firmei Nokia.

dezvoltare continuã. Ca atare, 
de a face modificãri ºi 
us descris în acest document 

.

MISE DE LEGEA APLICABILÃ, ÎN 
AU PROPRIETARII LICENÞELOR 
 NU ÎªI ASUMÃ RÃSPUNDEREA 
IERDERI DE INFORMAÞII SAU DE 
ICI UN FEL DE DAUNE SPECIALE, 
E SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR 

CUMENT TREBUIE LUAT „CA 
ZURILOR PREVÃZUTE DE LEGEA 
 DE GARANÞII, EXPLICITE SAU 
AR FÃRÃ A SE LIMITA LA 
 VANDABILITATE ªI ADECVARE 

 SE OFERÃ ÎN LEGÃTURÃ CU 
DINEA SAU CONÞINUTUL 
KIA ÎªI REZERVÃ DREPTUL DE A 
ENT SAU DE A-L RETRAGE 
RE PREALABILÃ.

 produse ºi a aplicaþiilor ºi 
poate varia în funcþie de regiune. 
Asistenþã

Ajutor
Funcþia de ajutor furnizeazã instrucþiuni când utilizaþi 
aparatul. Pentru a accesa aceastã funcþie dintr-o aplicaþie, 
selectaþi Opþiuni > Ajutor.

Ghidul utilizatorului
Pentru alte informaþii importante referitoare la aparatul 
Dvs., consultaþi ghidul utilizatorului.

Internet
Cãutaþi la www.nseries.com/support sau pe site-ul local 
Nokia Web ultimele versiuni ale ghidurilor, informaþii 
suplimentare, materiale ce pot fi preluate din reþea ºi 
servicii în legãturã cu produsul Dvs. Nokia.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, 
N-Gage ºi Visual Radio sunt mãrci comerciale sau mãrci 
înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse 
ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau 
mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi.

Este interzisã reproducere
stocarea unor pãrþi sau a
material fãrã permisiunea

Nokia duce o politicã de 
Nokia îºi rezervã dreptul 
îmbunãtãþiri oricãrui prod
fãrã notificare prealabilã

ÎN LIMITELE MAXIME PER
NICIO SITUAÞIE, NOKIA S
ACHIZIÞIONATE DE NOKIA
PENTRU NICI UN FEL DE P
VENITURI SAU PENTRU N
INCIDENTE, SUBSECVENT
FI PRODUS.

CONÞINUTUL ACESTUI DO
ATARE”. CU EXCEPÞIA CA
APLICABILÃ, NICI UN FEL
IMPLICITE, INCLUZÂND, D
GARANÞIILE IMPLICITE DE
LA UN SCOP ANUME, NU
ACURATEÞEA, CORECTITU
ACESTUI DOCUMENT. NO
MODIFICA ACEST DOCUM
ORICÂND, FÃRÃ NOTIFICA

Disponibilitatea anumitor
serviciilor pentru acestea 
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Consultaþi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii ºi informaþii 
asupra disponibilitãþii opþiunilor de limbã.

Unele operaþii ºi funcþii sunt dependente de cartela SIM 
ºi/sau de reþea, de serviciul MMS sau de compatibilitatea 
aparatelor ºi formatelor de conþinut acceptate. Pentru 
anumite servicii pot fi percepute tarife separate.


