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Tlaèítka a èásti (zepøedu)
Èíslo modelu: Nokia N82-1.

Dále jen Nokia N82.

1 Vypínaè
2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní 

headsety, sluchátka a videokabely
3 Svìtelné èidlo
4 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením
5 Výbìrová tlaèítka

 Tip: Chcete-li odemknout nebo zamknout tlaèítka, 
stisknìte levé výbìrové tlaèítko a poté tlaèítko .

6 Tlaèítko Volat
7 Tlaèítko Menu 
8 Èíselná klávesnice
9 Navigaèní tlaèítko
10 Tlaèítko Smazat (C)
11 Tlaèítko Multimédia
12 Tlaèítko Konec 
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Tlaèítka a èásti 
(zezadu a ze stran)
1 Stereoreproduktory s trojrozmìrným zvukovým efektem
2 Pøepínaè pro aktivování fotoaparátu s krytem objektivu
3 Tlaèítko zoomu a hlasitosti
4 Xenonový blesk
5 Hlavní fotoaparát pro fotografování a natáèení 

pøi vysokém rozli¹ení (a¾ 5 megapixelù)
6 Tlaèítko Náhled 
7 Spou¹» fotoaparátu s namáèknutím  

pro automatické zaostøování, fotografování 
a nahrávání videa

8 Konektor microUSB pro pøipojení ke kompatibilnímu 
poèítaèi

9 Slot pamì»ové karty pro kompatibilní pamì»ovou 
kartu microSD

10 Zdíøka pro konektor nabíjeèky
11 Mikrofon
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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.

1 Otoète telefon zadní stranou k sobì, podr¾te stisknutou 
pojistku, vysuòte kryt a zvednìte ho.

2 Chcete-li uvolnit dr¾ák SIM karty, vysuòte ho doprava 
a vyjmìte smìrem nahoru.

3 Do dr¾áku karty vlo¾te SIM kartu. Ujistìte se, 
¾e zkosený roh karty smìøuje ke zkosenému rohu 
dr¾áku a plocha kontaktù na kartì smìøuje po 

pøiklopení dolù. Zasuòte dr¾ák zpìt doleva a zajistìte 
ho na místì. 

4 Vlo¾te baterii.

5 Nasaïte kryt. Zarovnejte kryt tak, aby úchytky míøily 
do pøíslu¹ných otvorù a zasuòte kryt na místo.
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Zapnutí telefonu
1 Podr¾te stisknutý vypínaè.
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 telefonního hovoru. Kontakt jak s vysílající 
tak pøijímající anténou ovlivòuje kvalitu rádiové 
komunikace a 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

3 Pøijímaè GPS

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.
 Tip: Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické 

zásuvky. Nabíjeèka pøipojená do zásuvky spotøebovává 
energii, i kdy¾ není pøipojena k pøístroji.
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Pamì»ová karta
S tímto pøístrojem pou¾ívejte pouze 
pamì»ové 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
Pamì»ová karta ji¾ mù¾e být vlo¾ena do pøístroje. 
Pokud tomu tak není, pou¾ijte následující postup:
1 Vlo¾te prst do 

výklenku pod 
krytkou slotu 
pamì»ové karty 
a zvednìte 
krytku. Vyta¾ením 
krytky doleva 
uvolnìte závìs 
a otoète krytku 
na stranu.

2 Vlo¾te kompatibilní 
pamì»ovou kartu 
do slotu. Plocha 
kontaktù pamì»ové 
karty musí smìøovat 
nahoru a do slotu.

3 Zatlaète jemnì kartu 
do slotu ve smìru ¹ipky. 
Po zaji¹tìní karty na místì 
usly¹íte zacvaknutí.

4 Zatlaète závìs zpìt a zavøete 
krytku. Zkontrolujte, zda je 
krytka øádnì zavøena.

Vyjmutí pamì»ové karty
 Dùle¾ité: Nevyjímejte pamì»ovou kartu v prùbìhu 

operace, pøi které dochází k pøístupu ke kartì. Vyjmutí 
karty v prùbìhu operace mù¾e po¹kodit pamì»ovou 
kartu i pøístroj a mù¾e dojít k po¹kození dat na kartì.

Pøi vyjímání pamì»ové karty pou¾ijte tento postup:
1 Pøed vyjímáním karty stisknìte vypínaè a zvolte 

mo¾nost Vyjmout pam. kartu. V¹echny aplikace 
budou ukonèeny.

2 Kdy¾ pøístroj zobrazí zprávu Vyjmutím pamì»ové 
karty se ukonèí v¹echny otevøené aplikace. 
Pøesto vyjmout?, zvolte mo¾nost Ano.
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3 Po zobrazení zprávy Vyjmìte 
pamì»ovou kartu a stisknìte 
„OK“ otevøete kryt slotu 
pamì»ové karty.

4 Stisknutím pamì»ovou kartu 
uvolnìte ze slotu.

5 Vytáhnìte pamì»ovou kartu. 
Je-li pøístroj zapnutý, zvolte 
mo¾nost OK.

Fotoaparát
Hlavní fotoaparát zapnete otevøením krytu objektivu 
pomocí pøepínaèe pro aktivování fotoaparátu nebo 
stisknutím tlaèítka , zvolením mo¾nosti Aplikace > 
Foto-Video a otevøením krytu objektivu. Hlavní 
fotoaparát zavøete zasunutím krytu objektivu.

 Tip: Pøi otevøeném objektivu mù¾ete 
hlavní fotoaparát aktivovat stisknutím 
a podr¾ením spou¹tì.

Pøi fotografování pou¾ijte tento postup:
1 Pokud je fotoaparát v re¾imu videa, vyberte 

na aktivním panelu nástrojù re¾im fotografií.
2 Chcete-li fotoaparát 

zaostøit, stisknìte spou¹» 
o polovinu – namáèknìte 
(platí pouze pro hlavní 
fotoaparát a není 
k dispozici v re¾imu 
fotografování krajiny 
a ve sportovním re¾imu). 
Fotoaparát zobrazí na displeji zelený indikátor 
zaostøení. Pokud fotoaparát není zaostøen, 
je indikátor zaostøení èervený.

3 Chcete-li vyfotografovat snímek, stisknìte spou¹».

Chcete-li objekt pøiblí¾it nebo oddálit, pou¾ijte tlaèítko 
zoomu pøístroje.
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Scény (re¾imy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnìj¹í 
nastavení barev a svìtla pro dané prostøedí. Chcete-li 
zmìnit scénu, zvolte mo¾nost Re¾imy snímání a vyberte 
scénu.

Chcete-li snímek nebo videoklip poslat jako multimediální 
zprávu, el. po¹tou nebo pøes jiné typy spojení, stisknìte 
tlaèítko Volat nebo zvolte mo¾nost Odeslat  
na aktivním panelu nástrojù (sí»ová slu¾ba).

Chcete-li poøízený snímek nebo videoklip odstranit, zvolte 
na aktivním panelu nástrojù mo¾nost Odstranit .

Xenonový blesk
Pøi pou¾ívání blesku dodr¾ujte bezpeènou vzdálenost. 
Nepou¾ívejte blesk v tìsné blízkosti osob nebo zvíøat. 
Pøi fotografování nezakrývejte blesk.

Hlavní fotoaparát je pro ¹patné svìtelné podmínky 
vybaven xenonovým bleskem. Na aktivním panelu nástrojù 
mù¾ete nastavit re¾imy blesku V¾dy , Vypnuto , 
Automaticky  nebo Pot. èerv. oèí . Xenonový blesk 
není k dispozici v následujících re¾imech:
• Sportovní re¾im
• Re¾im sekvence
• Pøední fotoaparát
• Re¾im videa

Pokud není blesk nastaven na hodnotu Vypnuto, nelze 
fotografovat, dokud není blesk plnì nabit. Bìhem nabíjení 
blesku bliká na displeji ikona . Nabíjení xenonového 
blesku obvykle trvá nìkolik sekund.

Publikování
Aplikace pro publikování slou¾í ke sdílení obrázkù 
a videoklipù v kompatibilních online albech, blogovacích 
serverech nebo jiných slu¾bách online sdílení na webu 
(sí»ová slu¾ba). Mù¾ete odesílat obsah, ukládat nedokon-
èené pøíspìvky jako koncepty a pracovat na nich pozdìji 
èi zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou 
záviset na provozovateli slu¾by.

Ne¾ zaènete sdílet snímky a video online, musíte mít 
objednánu slu¾bu u provozovatele slu¾by online sdílení 
obrázkù a vytvoøen úèet. Pokyny k objednání získáte 
u provozovatele slu¾by.

Pro snadné odeslání souboru stisknìte tlaèítko , zvolte 
mo¾nost Galerie > Obrázky a video, vyberte soubor, 
který chcete odeslat, a na aktivním panelu nástrojù 
zvolte mo¾nost .
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Menu multimédií
Menu multimédií 
umo¾òuje snadné zobrazení 
nejèastìji pou¾ívaného 
multimediálního obsahu, 
napøíklad obrázkù, videa, 
hudebních klipù, oblíbených 
webových zálo¾ek a míst 
ulo¾ených v aplikaci 
Nokia Maps. Mù¾ete také 
zadat své oblíbené hry nebo 
zadat oblíbené kontakty 
a volat jim nebo jim 
posílat zprávy.

Vybraný obsah je zobrazen v pøíslu¹né aplikaci.

Menu multimédií otevøete a zavøete stisknutím 
tlaèítka multimédií. K pohybu v menu multimédií 
pou¾ijte navigaèní tlaèítko.

Urèování polohy (GPS)
Systém GPS (Global Positioning System) je celosvìtový 
radionavigaèní systém zahrnující 24 dru¾ic a pozemní 
stanice, které sledují jejich provoz. Tento pøístroj má 
vestavìný pøijímaè GPS.

Pøesnost urèené polohy mù¾e být ovlivnìna nesprávnou 
geometrií dru¾ice. Dostupnost a kvalita signálù systému 
GPS mù¾e být ovlivnìna va¹im umístìním, budovami, 
pøírodními pøeká¾kami a povìtrnostními podmínkami. 
GPS pøijímaè by mìl být pou¾íván pouze na otevøeném 
prostranství, aby byl umo¾nìn pøíjem signálù systému 
GPS. První zamìøení mù¾e trvat nìkolik minut.

Pøijímaè GPS je 
umístìn v horní 
èásti pøístroje. Pøi 
práci s pøijímaèem 
sklopte v místì 
s nekrytým 
výhledem na 
oblohu pøístroj ze 
svislé polohy do 
úhlu pøibli¾nì 
45 stupòù.



10

Tento pøístroj podporuje i slu¾bu Asistované GPS (A-GPS). 
Slu¾ba A-GPS slou¾í k naèítání asistenèních dat pøes 
paketové datové spojení. Data pomáhají pøi výpoètu 
souøadnic aktuální polohy bìhem naèítání signálù z dru¾ic.

Systém GPS není urèen pro pøesné urèování polohy a nikdy 
byste nemìli výhradnì spoléhat na data o poloze získaná 
z pøijímaèe GPS a rádiových sítí pro zji¹»ování polohy nebo 
navigaci.

Mapy
Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapì, 
umo¾òuje hledat v mapách rùzných mìst a zemí, hledat 
adresy a místa zájmu a plánovat trasy. Pokrytí map se li¹í 
podle jednotlivých zemí. Chcete-li aplikaci Mapy otevøít, 
stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Mapy.

Pøi otevøení zobrazí aplikace Mapy místo, které bylo 
ulo¾eno pøi poslední relaci.

Témìø v¹echny digitální mapy jsou v urèitém rozsahu 
nepøesné a neúplné. Nikdy výhradnì nespoléhejte na 
mapy sta¾ené pro pou¾ití v tomto pøístroji.

Stahování map
Nokia Map Loader je aplikace pro poèítaè, slou¾ící 
ke stahování a instalaci map rùzných zemí z internetu 
do pøístroje. Aplikaci Nokia Map Loader musíte nejprve 

nainstalovat do kompatibilního poèítaèe. Aplikaci 
pro poèítaè mù¾ete stáhnout z internetové adresy 
www.nokia.com/maps. Postupujte podle pokynù 
na obrazovce.

 Tip: Mapy mù¾ete stahovat i pøes bezdrátovou sí» LAN.

Kdy¾ pøi procházení mapy na displeji pøejdete napøíklad 
do jiné zemì, pøístroj automaticky stáhne novou mapu 
(musíte být pøipojeni k internetu). Stahování map mù¾e 
vy¾adovat pøenos velkého mno¾ství dat pøes sí» provo-
zovatele slu¾eb. Informujte se u svého provozovatele 
slu¾eb o poplatcích za datové pøenosy.

Mno¾ství pøenesených dat mù¾ete zobrazit na poèitadle 
(kB) na displeji. Poèitadlo zobrazuje provoz v síti pøi 
procházení map, vytváøení tras a hledání míst online.

Mapy jsou automaticky ukládány do pamìti pøístroje 
nebo na kompatibilní pamì»ovou kartu (je-li vlo¾ena).
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Hledání
Chcete-li zobrazit zajímavá 
místa v okolí nebo jiná místa 
na mapì, zvolte mo¾nost 
Volby > Najít místo > 
V okolí a vyberte kategorii. 
Chcete-li hledat zajímavé 
místo podle názvu, zvolte 
mo¾nost Volby > Najít 
místo > Hled. podle kl. slov 
nebo zaènìte zadávat první 
písmena názvu a zvolte 
mo¾nost Hledat. Chcete-li 
místo hledat podle adresy, 
zvolte mo¾nost Volby > Najít místo > Podle adresy.

Chcete-li výsledek hledání zobrazit na mapì, stisknìte 
navigaèní tlaèítko a zvolte mo¾nost Zobrazit na mapì. 
Pro návrat do seznamu výsledkù zvolte mo¾nost Zpìt.

Podpora

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

U¾ivatelská pøíruèka
Dal¹í dùle¾ité informace o svém 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.

 Tip: Stránky podpory jsou dostupné i z webového 
prohlí¾eèe v pøístroji.
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