
Baþlangýç

Nokia N82
1. baský TRModel: N82-1



2

Tuþlar ve parçalar (ön)
Model numarasý: Nokia N82-1.

Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr.

1 Açma/kapatma tuþu 
2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý ve TV-out 

kablosu için Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
3 Iþýk sensörü
4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera
5 Seçim tuþlarý

 Ýpucu: Tuþlarý kilitlemek veya kilidi açmak için 
sol seçim tuþuna, ardýndan  tuþuna basýn.

6 Arama tuþu
7 Menü tuþu 
8 Sayýsal tuþ takýmý
9 Kaydýrma tuþu
10 Silme tuþu C
11 Multimedya tuþu
12 Bitir tuþu 
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Tuþlar ve parçalar (arka ve yan)
1 3D ses efektli stereo hoparlörler
2 Objektif kapaðý ile kamera etkinleþtirme düðmesi
3 Yakýnlaþtýrma/ses seviyesi tuþu
4 Xenon flaþ
5 Yüksek çözünürlüklü fotoðraf çekimi (en fazla 

5 megapiksel) ve video kaydý için ana kamera
6 Ýnceleme tuþu 
7 Otomatik odak, fotoðraf çekme ve video kaydetme 

için 2 aþamalý çekim tuþu 
8 Uyumlu bilgisayara baðlanmak için çok küçük 

USB konektörü
9 Uyumlu bir microSD kartý için hafýza kartý yuvasý
10 Þarj cihazý konektörü
11 Mikrofon
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(U)SIM kartý ve bataryayý takma
USIM kart, SIM kartýn geliþtirilmiþ bir sürümüdür 
ve UMTS cep telefonlarý tarafýndan desteklenir.

Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn 
baðlantýsýný kesin.

1 Cihazý arkasý size dönük olacak þekilde tutun, serbest 
býrakma düðmesini basýlý tutun, kapaðý kaydýrýn ve 
yukarý kaldýrýn.

2 SIM kart yuvasýný serbest býrakmak için yuvayý saða 
kaydýrýn ve yukarý kaldýrýn.

3 SIM kartý kart tutucuya yerleþtirin. Kartýn kesik 
köþesinin yuvadaki kesik köþeye baktýðýndan ve 
karttaki temas alanýnýn aþaðýya baktýðýndan 

emin olun. Yuvayý yerine oturmasý için sola 
doðru kaydýrarak yeniden yerleþtirin. 

4 Bataryayý takýn.

5 Kapaðý kilit dilleri yuvalarýna denk gelecek 
þekilde yerleþtirin ve yerine kaydýrýn.
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Cihazý açma
1 Açma/kapatma tuþunu 

basýlý tutun.
2 Cihaz PIN kodunu veya kilit 

kodunu isterse kodu girip 
sol seçim tuþuna basýn. 
Kilit kodunun fabrika ayarý 
12345 olarak belirlenmiþtir.

Cihazýnýzda dahili antenler bulunur.

 Not: Radyo vericisi cihazlarda 
olduðu gibi, anten kullanýlýrken 
gereksiz yere antene dokunmaya çalýþmayýn. 
Örneðin, telefon görüþmesi sýrasýnda hücresel 
antene dokunmaya çalýþmayýn. Antenin alýcýsýna veya 
vericisine dokunulmasý radyo iletiþiminin kalitesini 
etkiler, cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde 
çalýþmasýna neden olabilir ve batarya ömrünü 
azaltabilir.

1 Hücresel anten
2 Bluetooth teknolojisi/

kablosuz LAN anten
3 GPS alýcý

Bataryayý þarj etme
1 Uyumlu bir þarj 

cihazýný duvar 
prizine takýn.

2 Güç kablosunu 
cihaza takýn. Batarya 
tamamen boþalmýþsa, 
þarj göstergesinin 
aþaðýdan yukarýya 
doðru hareket etmeye 
baþlamasý biraz zaman alabilir.

3 Batarya tam olarak þarj edildiðinde þarj göstergesinin 
ilerlemesi durur. Þarj cihazýný cihazdan ve sonra 
elektrik prizinden çýkarýn.
 Ýpucu: Þarj cihazý kullanýlmýyorsa duvardaki prizden 

çýkarýn. Duvardaki prize takýlý olan þarj cihazý, telefona 
baðlý olmasa bile elektrik tüketir.
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Hafýza kartý
Yalnýzca Nokia tarafýndan 
bu cihazda kullanýlmak üzere 
onaylanan microSD kartlarýný 
kullanýn. Nokia, hafýza kartlarý için 
onaylanmýþ endüstri standardýný kullanýr, ancak bazý 
markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. 
Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir 
ve kart üzerinde depolanmýþ verileri bozabilir.

Tüm hafýza kartlarýný küçük çocuklarýn eriþiminden 
uzak tutun.

Hafýza kartýný takma
Cihaza daha önceden hafýza kartý takýlmýþ olabilir. 
Takýlmamýþsa, aþaðýdakiler yapýn:
1 Parmaðýnýzý 

hafýza kartý 
yuvasýnýn 
altýndaki 
girintiye 
yerleþtirip 
kapaðý kaldýrýn. 
Kapaðý sola 
çekerek uzatýn ve kenara doðru kaydýrýn.

2 Yuvaya uyumlu bir 
hafýza kartý takýn. 
Kart üzerindeki temas 
bölgesinin yukarýya 
dönük olduðundan 
ve yuvaya doðru 
baktýðýndan emin 
olun.

3 Kartý içeri itin. Kart yerine 
oturduðunda bir týk sesi duyulur.

4 Kapaðý tekrar içeri itin ve 
kapatýn. Kapaðýn tam olarak 
kapandýðýndan emin olun.

Hafýza kartýný çýkarma
 Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim 

saðlanýrken hafýza kartýný çýkarmayýn. Kartýn iþlemin 
ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný sýra cihaza 
da zarar verebilir ve kartta kayýtlý veriler bozulabilir.

Hafýza kartýný çýkarmak için aþaðýdakiler yapýn:
1 Kartý çýkarmadan önce açma/kapatma tuþuna basýn 

ve Hafýza kart. çýkartýn seçeneðini belirleyin. Tüm 
uygulamalar kapatýlýr.

2 Hafýza kartýnýn çýkartýlmasý tüm açýk uygulamalarý 
kapatacak. Yine de çýkartýlsýn mý? görüntülendiðinde 
Evet seçeneðini belirleyin.



7

3 Hafýza kartýný çýkartýn ve 
'Tamam'a basýn mesajý 
görüntülendiðinde, hafýza 
kartý yuvasý kapaðýný açýn.

4 Hafýza kartýný bastýrarak 
yuvadan çýkmasýný saðlayýn.

5 Hafýza kartýný dýþarý çekin. 
Cihaz açýksa Tamam seçeneðini 
belirleyin.

Kamera
Ana kamerayý etkinleþtirmek için kamera etkinleþtirme 
düðmesini kullanarak objektif kapaðýný açýn veya  
tuþuna basýn ve Uygulamalar > Kamera seçeneðini 
belirleyin ve objektif kapaðýný açýn. Ana kamerayý 
kapatmak için objektif kapaðýný kapatýn.

 Ýpucu: Objektif kapaðý açýkken ana kamerayý 
etkinleþtirmek için çekim tuþunu basýlý tutun.

Fotoðraf çekmek için aþaðýdakileri yapýn:
1 Kamera video modundayken etkin araç 

çubuðundan görüntü modunu seçin.
2 Nesne üzerine 

odaklamayý kilitlemek 
için çekim tuþuna yarým 
basýn (yalnýzca ana 
kamerada kullanýlýr, 
manzara ve spor 
sahnelerinde 
kullanýlamaz). Ekranda 
yeþil renkte odak göstergesi belirir. Odak 
kilitlenmemiþse, kýrmýzý odak göstergesi belirir.

3 Fotoðraf çekmek için fotoðraf çekim tuþuna basýn.

Yakýnlaþtýrmak veya uzaklaþtýrmak için cihazýnýzdaki 
yakýnlaþtýrma tuþunu kullanýn.
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Sahne, o andaki ortama uygun olan doðru renk ve ýþýk 
ayarlarýný bulmanýza yardým eder. Sahneyi deðiþtirmek 
için etkin araç çubuðunda Sahne modu seçeneðini 
belirleyin ve bir sahne seçin.

Multimedya mesaj, e-posta ya da diðer baðlantý 
yöntemlerini kullanarak bir resim veya video göndermek 
için arama tuþuna basýn ya da etkin araç çubuðundan 
Gönder  seçeneðini belirleyin (þebeke servisi).

Çektiðiniz resim veya videoyu silmek için etkin 
araç çubuðundan Sil  seçeneðini belirleyin.

Xenon flaþ
Flaþ kullanýrken güvenli bir mesafede durun. 
Flaþý insanlara veya hayvanlara yakýn 
mesafeden kullanmayýn. Fotoðraf çekerken 
flaþýn üzerini kapatmayýn.

Ana kameranin zayýf ýþýk koþullarý için bir Xenon flaþý 
vardýr. Etkin araç çubuðunda flaþý Açýk , Kapalý , 
Otomatik  veya K. Göz gdrm  olarak 
ayarlayabilirsiniz. Xenon flaþ þu durumlarda 
kullanýlamaz:
• Spor sahnesi
• Dizi modu
• Ön kamera
• Video modu

Flaþý Kapalý olarak ayarlamadýkça flaþ tam þarj olmadan 
resim çekemezsiniz. Flaþ þarj olduðunda  simgesi 
ekranda yanýp söner Xenon flaþýn þarj olmasý genellikle 
birkaç saniye sürer.

Çevrimiçi paylaþým
Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya 
web’deki diðer uyumlu çevrimiçi paylaþým servislerindeki 
fotoðraflarýnýzý ve video kliplerinizi paylaþabilirsiniz 
(þebeke servisi). Karþýya içerik yükleyebilir, bitmemiþ 
gönderilerinizi taslak olarak kaydedip daha sonra devam 
edebilir ve albümlerin içeriðini görüntüleyebilirsiniz. 
Desteklenen içerik türleri servis saðlayýcýya baðlýdýr.

Görüntü ve videolarý çevrimiçi paylaþmadan önce bir 
çevrimiçi görüntü paylaþým servis saðlayýcý aracýlýðýyla 
servise abone olmanýz ve yeni bir hesap oluþturmanýz 
gerekir. Servise abone olmayla ilgili ayrýntýlar için servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Bir dosyayý kolayca karþýya yüklemek için  tuþuna basýn 
ve Galeri > Grnt ve video seçeneðini belirleyip yüklemek 
istediðiniz dosyayý seçin ve etkin araç çubuðundan  
seçeneðini belirleyin.
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Multimedya menüsü
Multimedya menüsü ile 
görüntüler ve videolar, 
müzik klipleri, sevilen web 
yer imleri ve Nokia Maps 
uygulamasýnda kaydedilen 
konumlar gibi çok sýk 
kullandýðýnýz multimedya 
içeriðini görüntüleyebilir-
siniz. Sevdiðiniz oyunlara 
girebilir veya sevdiðiniz 
kartvizitleri tanýmlayabilir 
ve bu kartvizitleri arayabilir 
ya da kýsa mesaj 
gönderebilirsiniz.

Seçilen içerik uygun uygulamada gösterilir.

Multimedya menüsünü açmak veya kapatmak için 
multimedya tuþuna basýn. Multimedya menüsünde 
gezinmek için kaydýrma tuþunu kullanýn.

Konumlandýrma (GPS)
Global Konumlandýrma Sistemi (GPS), 24 uyduyu ve 
bunlarýn çalýþmasýný izleyen 24 yer istasyonunu kapsayan, 
dünya çapýnda bir telsiz yön bulma sistemidir. Cihazýnýzda 
dahili bir GPS alýcýsý bulunur.

Uydu geometrisindeki hatalar konum verisinin 
doðruluðunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi 
ve kalitesi bulunduðunuz yerin, yapýlarýn ve doðal 
engellerin varlýðýndan ve hava koþullarýndan etkilenebilir. 
GPS sinyallerinin alýnabilmesi için GPS alýcýsýný mutlaka 
açýk havada kullanmak gerekir. Ýlk saptamayý yapmak 
birkaç dakika sürebilir.

GPS alýcýsý 
cihazýn üstünde 
bulunur. Alýcýyý 
kullanýrken 
önünde engel 
olmadan 
gökyüzünü 
görecek þekilde 
dik konumdan 
yaklaþýk 
45 derecelik eðik konuma getirin.

Cihazýnýz Yardýmlý GPS (A-GPS) servisini destekler 
(þebeke servisi). A-GPS, paket veri baðlantýsý üzerinden 
cihazýnýz uydudan sinyal alýrken bulunduðunuz yerin 
koordinatlarýný hesaplamada yardýmcý olan verileri almasý 
için kullanýlýr.
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GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde 
kullanýlmamalýdýr ve hiçbir zaman konumlandýrma 
veya gezinme için yalnýzca GPS alýcýsýnýn ve hücresel 
radyo þebekelerinin saðladýðý konum bilgilerine 
güvenilmemelidir.

Haritalar
Haritalar uygulamasý ile harita üzerinde bulunduðunuz yeri 
görevilir, çeþitli þehirlerin ve ülkelerin haritalarýný 
tarayabilir, adres aratabilir ve rota belirleyebilirsiniz. Harita 
kapsamý ülkeye göre deðiþir. Haritalar uygulamasýný açmak 
için  tuþuna basýn ve Haritalar seçeneðini belirleyin.

Haritalar uygulamasýný açtýðýnýzda son oturumda 
kaydedilen konuma yakýnlaþtýrýr.

Dijital haritalarýn hemen hemen tamamý belirli bir 
düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnýzca, 
bu cihazda kullanýlmak üzere indirdiðiniz haritaya 
güvenmeyin.

Haritalarý indirme
Nokia Map Loader, çeþitli ülke haritalarýný internetten 
indirerek cihazýnýza yüklemek için kullanabileceðiniz 
bir bilgisayar yazýlýmýdýr. Nokia Map Loader uygulamasýný 
kullanmak için öncelikle uygulamayý uyumlu bir 
bilgisayara kurmanýz gerekmektedir. Yazýlýmý internetten 
www.nokia.com/maps adresinden indirebilirsiniz. 
Ekrandaki talimatlarý izleyin.

 Ýpucu: Kablosuz LAN baðlantýsýný kullanarak 
haritalar indirebilirsiniz.

Ekrandaki haritayý taradýðýnýzda (örneðin baþka bir ülkeye 
geçtiðinizde), internet baðlantýnýz varsa otomatik olarak 
yeni bir harita indirilir. Haritalar indirmek, servis 
saðlayýcýnýzýn þebekesinden büyük miktardaki verilerin 
iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkýnda bilgi 
için servis saðlayýcýnýzla temasa geçin.

Ekrandaki veri sayacýndan (KB) aktarýlan veri miktarýný 
görebilirsiniz. Sayaç haritalarý taradýðýnýzda rota 
planladýðýnýz veya çevrimiçi konum arattýðýnýzda 
þebeke trafiðinin miktarýný gösterir.

Haritalar otomatik olarak cihaz hafýzasýna veya 
takýlý olan uyumlu bir hafýza kartýna kaydedilir.
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Arama
Haritadaki geçerli yeriniz 
veya diðer yerlerle ilgili ilgi 
alanlarýný görüntülemek 
için Seçenek > Yer bul > 
Yakýnda bulunanlar 
seçeneðini belirleyin ve 
bir kategori seçin. Ýlgi 
noktalarýný isme göre aramak 
için Seçenek > Yer bul > 
Anahtar sözcükle ara 
seçeneðini belirleyin veya 
ismin ilk harflerini girmeye 
baþlayýn ve Bul seçeneðini 
belirleyin. Adrese göre bir yer aramak için Seçenek > 
Yer bul > Adrese göre seçeneðini belirleyin.

Haritada arama sonuçlarýný görüntülemek için kaydýrma 
tuþuna basýn ve Haritada göster seçeneðini belirleyin. 
Sonuç listesine dönmek için Geri seçeneðini belirleyin.

Destek

Yardým
Yardým iþlevi cihazý kullanýrken talimatlar saðlar. 
Yardým iþlevine bir uygulamadan eriþmek için 
Seçenek > Yardým seçeneðini belirleyin.

Kullaným kýlavuzu
Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

Çevrimiçi
En yeni kýlavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia 
ürününüzle ilgili servisler için www.nseries.com/support 
sayfasýna veya yerel Nokia web sitenize bakýn.

 Ýpucu: Cihazýnýzla web tarayýcýdan destek sayfalarýna 
eriþebilirsiniz.
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