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Taste ºi elemente componente 
(faþã)
Numãr model: Nokia N82-1.

Denumit în cele ce urmeazã Nokia N82.

1 Tasta de pornire
2 Conector Nokia AV (3,5 mm) pentru cãºti, seturi cu 

cascã ºi cabluri de ieºire TV
3 Senzorul de luminã
4 Aparat foto-video secundar cu rezoluþie mai scãzutã
5 Taste de selectare

 Indicaþie: Pentru a bloca sau a debloca tastatura, 
apãsaþi tasta de selecþie din stânga, apoi .

6 Tasta de apelare
7 Tasta meniu 
8 Tastatura numericã
9 Tasta de parcurgere
10 Tasta de ºtergere C
11 Tasta multimedia
12 Tasta de terminare 
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Taste ºi pãrþi componente 
(partea din spate ºi pãrþile 
laterale)
1 Difuzoare stereo cu efect de sunet tridimensional
2 Comutator de activare a aparatului foto-video cu capac 

de obiectiv
3 Tasta de apropiere/depãrtare ºi volum
4 Bliþ cu xenon
5 Aparat foto-video pentru fotografii cu rezoluþie mare 

(pânã la 5 megapixeli) ºi înregistrãri video
6 Tasta de vizualizare 
7 Tasta de captare în douã etape  pentru 

autofocalizare, fotografiere ºi înregistrare video
8 Conector micro USB pentru conectarea la un 

PC compatibil
9 Locaº pentru cartela de memorie pentru cartelã 

microSD compatibilã
10 Conector pentru încãrcãtor
11 Microfon
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Introduceþi cartela (U)SIM ºi acumulatorul
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.

1 Cu partea din spate întoarsã cãtre Dvs., apãsaþi ºi 
menþineþi apãsat butonul de deblocare, glisaþi capacul 
ºi ridicaþi-l.

2 Pentru a elibera suportul cartelei SIM, glisaþi suportul 
cãtre dreapta ºi ridicaþi-l.

3 Introduceþi cartela SIM în suport. Aºezaþi cartela 
cu colþul teºit în dreptul colþului teºit al suportului, 

cu contactele de pe cartelã în jos. Glisaþi suportul spre 
stânga, înapoi în locaº, pentru a-l bloca. 

4 Introduceþi acumulatorul.

5 Þineþi capacul astfel încât dispozitivele de blocare sã fie 
îndreptate spre locaºurile corespunzãtoare ºi glisaþi 
capacul la locul sãu.
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Pornirea aparatului
1 Apãsaþi ºi menþineþi 

apãsatã tasta de pornire.
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

3 Receptorul GPS

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.
 Indicaþie: Deconectaþi încãrcãtorul de la priza 

din perete atunci când nu îl utilizaþi. Un încãrcãtor 
conectat la prizã consumã curent chiar dacã nu este 
conectat la aparat.
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Cartelã 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. Cartelele incompatibile pot provoca 
defecþiuni ale cartelei ºi aparatului, afectând ºi datele 
stocate pe aceasta.

Nu lãsaþi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici.

Introducerea cartelei de memorie
Este posibil ca în aparat sã fi fost introdusã deja o cartelã 
de memorie. Dacã nu este cazul, procedaþi astfel:
1 Poziþionaþi 

degetul în 
adâncitura 
din partea 
inferioarã 
a capacului 
locaºului 
cartelei de 
memorie ºi deschideþi capacul. Trageþi capacul cãtre 
stânga pentru a descoperi balamaua, apoi rãsuciþi-l 
într-o parte.

2 Introduceþi o cartelã 
de memorie 
compatibilã în locaº. 
Asiguraþi-vã cã zona 
cu contacte de pe 
cartelã este orientatã 
în sus ºi spre locaº.

3 Împingeþi cartela 
înãuntru. Când cartela se 
blocheazã în locaºul sãu, 
veþi auzi un clic.

4 Împingeþi balamaua înãuntru ºi 
închideþi capacul. Verificaþi dacã 
s-a închis corespunzãtor.

Scoaterea cartelei de memorie
 Important: Nu scoateþi cartela de memorie în 

timpul unei operaþii de accesare a acestei cartele. 
Scoaterea unei cartele în timpul unei operaþii de 
accesare a acesteia poate deteriora atât cartela 
de memorie ºi/sau aparatul, cât ºi datele stocate 
pe cartela respectivã.

Pentru a scoate cartela de memorie, procedaþi astfel:
1 Înainte de a scoate cartela, apãsaþi tasta de pornire, 

apoi selectaþi Scoatere cart. mem.. Toate aplicaþiile 
vor fi închise.
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2 Când se afiºeazã Scoaterea cartelei de memorie va 
închide toate aplicaþiile deschise. Scoateþi cartela?, 
selectaþi Da.

3 Când se afiºeazã Scoateþi 
cartela de memorie ºi apãsaþi 
„OK”, deschideþi uºa locaºului 
cartelei de memorie.

4 Apãsaþi pe cartela de memorie 
pentru a o elibera din locaº.

5 Scoateþi cartela de memorie. 
Dacã aparatul este pornit, 
selectaþi OK.

Aparat foto-video
Pentru a activa aparatul foto-video principal, deschideþi 
capacul obiectivului prin intermediul comutatorului 
de activare a aparatului sau apãsaþi  ºi selectaþi 
Aplicaþii > Foto-Video, apoi deschideþi capacul 
obiectivului. Pentru a închide aparatul foto-video 
principal, închideþi capacul obiectivului.

 Indicaþie: Pentru a activa aparatul foto-video 
principal când capacul obiectivului este deja deschis, 
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta de captare.

Când faceþi o fotografie, procedaþi astfel:
1 Dacã aparatul foto-video este în mod video, selectaþi 

modul imagine din bara de instrumente activã.
2 Pentru a bloca 

focalizarea pe un obiect, 
apãsaþi tasta de captare 
pânã la jumãtatea cursei 
(numai pentru aparatul 
foto-video principal; 
nu se poate utiliza în 
modurile peisaj ºi sport). 
Indicatorul verde de focalizare blocatã apare pe afiºaj. 
Dacã focalizarea nu a fost blocatã, se afiºeazã 
indicatorul roºu de focalizare.

3 Pentru a face o fotografie, apãsaþi tasta de captare.
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Pentru a apropia sau depãrta imaginea, utilizaþi tasta 
zoom a aparatului.

O scenã vã ajutã sã gãsiþi setãrile de culoare ºi de 
expunere corespunzãtoare mediului actual. Pentru 
a schimba scena, în bara de instrumente activã, 
selectaþi Moduri scenã ºi scena.

Pentru a expedia o fotografie sau un videoclip prin mesaj 
multimedia, e-mail sau prin alte metode de conectare, 
apãsaþi tasta de apelare sau selectaþi Expediere  
în bara de instrumente activã (serviciu de reþea).

Pentru a ºterge o fotografie sau un videoclip înregistrat, 
selectaþi ªtergere  în bara de instrumente activã.

Bliþ cu xenon
La utilizarea bliþului pãstraþi distanþa de siguranþã. 
Nu utilizaþi bliþul îndreptat asupra unor persoane sau 
animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiþi bliþul când 
faceþi o fotografie.

Aparatul foto-video este prevãzut cu un bliþ cu xenon 
pentru condiþii de luminã slabã. Modurile de bliþ care se 
pot seta prin intermediul barei de instrumente active sunt: 
Activat , Dezactivat , Automat  sau R. ochi 
roºii . Bliþul cu xenon nu este disponibil în:
• Scena sport
• Modul secvenþial

• Aparatul foto-video din faþã
• Modul video

Nu se pot face fotografii pânã când bliþul nu este 
complet încãrcat, cu excepþia cazului în care bliþul este 
Dezactivat. În timpul încãrcãrii bliþului, pe ecran clipeºte 
indicatorul . Bliþul se încarcã, de obicei, în câteva 
secunde.

Partajare online
Vã puteþi partaja fotografiile ºi videoclipurile prin 
albume online, jurnale Web ºi alte servicii de partajare 
online compatibile de pe Web (serviciu de reþea). Aveþi 
posibilitatea sã încãrcaþi conþinut, sã memoraþi mesaje 
neterminate ca schiþe pentru a le continua ulterior ºi sã 
vizualizaþi conþinutul albumelor. Tipurile de conþinut 
acceptate depind de furnizorul de servicii.

Înainte de a partaja fotografii ºi videoclipuri online, trebuie 
sã vã abonaþi la serviciile unui furnizor de partajare online 
de fotografii ºi sã vã creaþi un cont nou. Pentru detalii 
privind abonamentul la serviciu, contactaþi furnizorul.

Pentru a încãrca uºor un fiºier, apãsaþi  ºi selectaþi 
Galerie > Imagini ºi video, fiºierul pe care doriþi sã-l 
încãrcaþi ºi  în bara de instrumente activã.
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Meniul multimedia
Prin intermediul meniului 
multimedia, aveþi 
posibilitatea sã vizionaþi 
conþinutului multimedia cel 
mai frecvent utilizat, cum ar 
fi imaginile, videoclipurile, 
clipurile de muzicã, marcajele 
Web preferate ºi locaþiile 
memorate în aplicaþia 
Nokia Maps. De asemenea, 
puteþi lansa jocurile preferate 
sau defini contactele 
favorite, puteþi sã le sunaþi 
sau sã le trimiteþi mesaje SMS.

Conþinutul selectat se afiºeazã în aplicaþia 
corespunzãtoare.

Pentru a deschide sau a închide meniul multimedia, 
apãsaþi tasta multimedia. Pentru a naviga prin opþiunile 
meniului multimedia, utilizaþi tasta de parcurgere.

Poziþionare (GPS)
Global Positioning System (GPS) este un sistem mondial 
de navigaþie radio, care se compune din 24 de sateliþi ºi 
staþiile terestre care monitorizeazã funcþionarea acestora. 
Aparatul dispune de un receptor GPS intern.

Precizia coordonatelor poate fi afectatã de poziþiile 
nefavorabile ale sateliþilor. Disponibilitatea ºi calitatea 
semnalelor GPS poate fi afectatã de poziþia Dvs., 
de clãdiri, obstacole naturale, precum ºi de condiþii 
meteorologice. Pentru a permite recepþia semnalelor GPS, 
receptorul GPS trebuie utilizat numai în exterior. Prima 
determinare dureazã câteva minute.

Receptorul GPS 
este amplasat 
în partea de sus 
a aparatului. 
În timpul 
utilizãrii înclinaþi 
aparatul la 
45 de grade, fãrã 
obstacole între 
aparat ºi cer.

Aparatul Dvs. acceptã Assisted GPS (A-GPS) (serviciu de 
reþea). A-GPS se utilizeazã pentru a prelua date auxiliare 
printr-o conexiune de pachete de date, care asistã calculul 
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coordonatelor locului în care vã aflaþi atunci 
când aparatul recepþioneazã semnale de la sateliþi.

GPS nu trebuie utilizat pentru mãsurãtori precise de 
amplasamente ºi nu trebuie sã vã bazaþi niciodatã numai 
pe datele de localizare primite de la un receptor GPS ºi de 
la reþelele radio celulare pentru poziþionare ºi deplasare.

Hãrþi
Cu aplicaþia Hãrþi vã puteþi vedea poziþia curentã pe 
hartã, parcurge hãrþi ale diferitelor oraºe ºi þãri, cãuta 
adrese ºi planifica trasee. Teritoriul cartografiat diferã 
în funcþie de þarã. Pentru a deschide aplicaþia Hãrþi, 
apãsaþi  ºi selectaþi Hãrþi.

Atunci când deschideþi aplicaþia Hãrþi, aceasta 
evidenþiazã locul memorat pe parcursul ultimei sesiuni 
de utilizare.

Aproape toate operaþiile de cartografie digitalã au un 
anumit grad de imprecizie ºi de lipsuri. Nu vã bazaþi 
niciodatã numai pe cartografia pe care o preluaþi pentru 
a fi utilizatã cu acest aparat.

Preluarea hãrþilor
Nokia Map Loader este un software pentru PC, pe care 
îl puteþi utiliza pentru a prelua de pe Internet hãrþi ale 
diferitelor þãri ºi a le instala pe aparat. Pentru a utiliza 

aplicaþia Nokia Map Loader, trebuie sã o instalaþi în 
prealabil pe un PC compatibil. Aplicaþia se poate prelua 
de pe Internet, de la adresa www.nokia.com/maps. 
Urmaþi instrucþiunile de pe ecran.

 Indicaþie: De asemenea, puteþi prelua hãrþi prin 
intermediul unei conexiuni LAN fãrã fir.

Atunci când parcurgeþi harta afiºatã pe ecran, de exemplu, 
pentru deplasarea la o altã þarã, se preia automat o nouã 
hartã (cu condiþia sã fie disponibilã o conexiune Internet). 
Preluarea hãrþilor poate duce la transmiterea unor volume 
mari de date prin reþeaua furnizorului de servicii. 
Contactaþi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaþii 
referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Volumul datelor transferate se poate aprecia prin 
intermediul contorului de date (KB) afiºat pe ecran. 
Contorul afiºeazã volumul traficului de reþea atunci când 
parcurgeþi hãrþi, creaþi trasee sau cãutaþi locaþii online.

Hãrþile se memoreazã automat în memoria aparatului sau 
pe o cartelã de memorie compatibilã (dacã este introdusã).
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Cãutare
Pentru a vizualiza puncte de 
interes aflate în apropierea 
locului în care vã aflaþi sau 
a altor locaþii de pe hartã, 
selectaþi Opþiuni > Cãutare 
loc > În apropiere ºi 
categoria. Pentru a cãuta un 
punct de interes dupã nume, 
selectaþi Opþiuni > Cãutare 
loc > Cãutare dupã cuv. 
cheie sau începeþi sã scrieþi 
primele literele ale numelui, 
apoi selectaþi Cãutare. 
Pentru a cãuta o locaþie dupã adresã, selectaþi Opþiuni > 
Cãutare loc > Dupã adresã.

Pentru a vizualiza rezultatele cãutãrii pe hartã, apãsaþi 
tasta de parcurgere, apoi selectaþi Afiºeazã pe hartã. 
Pentru a reveni la lista de rezultate, selectaþi Înapoi.

Asistenþã

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

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

Internet
Consultaþi www.nseries.com/support sau site-ul Web 
local Nokia pentru cele mai recente ghiduri, informaþii 
suplimentare, preluãri ºi servicii legate de produsul Nokia.

 Indicaþie: Paginile de asistenþã se pot accesa ºi 
prin intermediul browserului Web de pe aparat.
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