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Tlačítka a části (zepředu a shora)

1 — Sluchátko
2 — Výběrová tlačítka
3 — Tlačítko Volat
4 — Tlačítko Menu 
5 — Číselná klávesnice

6 — Mikrofon
7 — Kolečko Navi™. Dále jen navigační tlačítko.
8 — Tlačítko Smazat C
9 — Tlačítko Konec
10 — Tlačítko Multimédia
11 — Světelné čidlo
12 — Druhý fotoaparát

1 — Vypínač
2 — AV konektor Nokia pro kompatibilní
headsety, sluchátka a televizní výstupy
3 — Konektor microUSB pro nabíječku a připojení
ke kompatibilnímu počítači
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Tlačítka a části (zezadu a ze stran)

1 a 9 — Stereoreproduktor s trojrozměrným
zvukovým efektem
2 — Tlačítko hlasitosti a zoomu
3 — Zámek tlačítek pro zamykání a odemykání
tlačítek
4 — Spoušť fotoaparátu s namáčknutím pro
automatické zaostřování, fotografování
a nahrávání videa
5 — Hlavní fotoaparát pro fotografování a
nahrávání při vysokém rozlišení
6 — Blesk a osvětlení pro snímání videa

7 — Otvor pro poutko
8 — Slot paměťové karty pro kompatibilní kartu
microSD
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Tlačítka pod posuvným krytem
Tlačítka pod posuvným krytem umožňují současnou
práci více aplikací. Když například prohlížíte
obrázky, na pozadí hraje Hudební přehrávač a
chcete přejít na další nebo předchozí skladbu,
zpřístupněte stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza
tlačítka pro rychlé posouvání vpřed a vzad.

1 — Rychlé posunutí vpřed
2 — Přehrát/Pauza
3 — Stop
4 — Rychlé posunutí vzad
5 a 8 — Tlačítka přiblížení a oddálení (k dispozici
když svítí)
6 a 7 — Herní tlačítka (k dispozici v režimu na šířku)
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Instalace karty SIM a baterie
Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a
odpojte nabíječku.
1. Obraťte přístroj

zadní stranou k
sobě, stiskněte a
podržte stisknutou
pojistku a zvedněte
kryt nahoru.

2. Do držáku karty
vložte SIM kartu.
Ujistěte se, že
zkosený roh karty
směřuje doprava
a plocha kontaktů na
kartě směřuje dolů.

3. Vložte baterii.

4. Při vracení krytu
nejprve nasměrujte
na místo horní
západku a poté
zatlačte dolů, až kryt
zapadne na místo.
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Zapnutí telefonu
1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání

kódu PIN nebo
zamykacího kódu, zadejte
ho a stiskněte levé
výběrové tlačítko. Z
výroby je nastaven
zamykací kód 12345.
Pokud kód zapomenete
a přístroj je zamknutý,
bude vyžadovat servisní
zásah, který může být
zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku
Nokia Care nebo u prodejce.
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Umístění antén
Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény.
Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se
nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá
nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje
kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že
přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon,
než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost
baterie.

1 — Anténa Bluetooth a bezdrátových sítí WLAN a
přijímač GPS
2 — Anténa vysílače FM
3 — Anténa pro celulární síť
Antény technologie Bluetooth, sítě WLAN, přijímače
GPS a vysílače FM jsou umístěny v zadním krytu
přístroje. Pokud zadní kryt vyměňujete,

zkontrolujte, zda nový kryt obsahuje antény, aby
uvedené funkce nepřestaly pracovat.
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Paměťová karta
Používejte pouze kompatibilní karty microSD
schválené společností Nokia pro použití s tímto
přístrojem. Společnost Nokia používá schválené
odvětvové standardy pro paměťové karty, ale
některé značky nemusí být plně kompatibilní s
tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou
poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na
kartě.

Vložení paměťové karty
Paměťová karta již může být vložena v přístroji.
Pokud tomu tak není, použijte následující postup:
1. Vložte prst do výklenku u krytky slotu paměťové

karty a zvedněte krytku. Vytažením krytky
doleva uvolněte závěs a otočte krytku na stranu.

2. Vložte do slotu kompatibilní
paměťovou kartu. Zkontrolujte,
zda plocha kontaktů na kartě
směřuje dolů a do slotu.

3. Zatlačte kartu
dovnitř. Po
zajištění karty na
místě uslyšíte
zacvaknutí.

4. Zatlačte závěs
zpět a zavřete
krytku. Zkontrolujte, zda je krytka řádně
zavřena.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité:  Nevyjímejte paměťovou kartu v
průběhu operace, při které dochází k přístupu ke
kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může
poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k
poškození dat na kartě.
1. Před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte

možnost Vyjmout pam. kartu. Všechny
aplikace budou ukončeny.

2. Když přístroj zobrazí zprávu Vyjmutím
paměťové karty se ukončí všechny otevřené
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aplikace. Přesto vyjmout?, zvolte možnost
Ano.

3. Když přístroj zobrazí
zprávu Vyjměte
paměťovou kartu a
stiskněte „OK“,
otevřete kryt slotu
paměťové karty.

4. Stisknutím paměťovou
kartu uvolněte ze slotu.

5. Vytáhněte paměťovou
kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost OK.
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Nabíjení baterie
Běžné nabíjení
1. Připojte kompatibilní

nabíječku do zásuvky el.
napětí.

2. Připojte kabel nabíječky k
přístroji. Je-li baterie zcela
vybitá, může chvilku trvat, než
se zobrazí indikátor nabíjení.

3. Po úplném nabití baterie se
zastaví pohyb indikátoru
nabití baterie. Odpojte
nabíječku od přístroje a poté
od zásuvky el. napětí.

Tip:  Když nabíječku
nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky.
Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává
energii, i když není připojena k přístroji.

Nabíjení přes kabel USB
Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet
přes kabel USB. Během nabíjení kabelem USB
můžete také přenášet data.
1. Připojte kompatibilní kabel USB do počítače a do

přístroje.

Tip:  K nabíjení můžete použít i libovolné
kompatibilní zařízení USB.

2. Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji
vybrat mezi režimy USB.
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Headset
K přístroji můžete připojit kompatibilní headset
nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné
zapnout režim kabelu.

Výstraha:  Při
používání sluchátek může být
ovlivněna vaše schopnost
vnímat zvuky z okolí.
Nepoužívejte sluchátka,
pokud to může ohrozit vaši
bezpečnost.
Při telefonních hovorech bez
použití rukou používejte
headset s kompatibilním
dálkovým ovladačem nebo
používejte mikrofon
v přístroji.
K audiovizuálnímu konektoru
Nokia (3,5mm) v přístroji
můžete připojit také
kompatibilní videokabel.
Nepřipojujte výrobky, které
vytváří výstupní signál,
protože by to mohlo přístroj
poškodit. Nepřipojujte žádný
napěťový zdroj do AV
konektoru Nokia.12



Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka
nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je
schválené společností Nokia pro použití s tímto
přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení
hlasitosti.
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Klávesové zkratky
Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte
stisknuté tlačítko . Ponechání spuštěných
programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon
baterie a snižuje životnost baterie.
Pro otevření multimediálního obsahu stiskněte
tlačítko multimédií.
Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), podržte
v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko 0.
Mnohé aplikace po stisknutí navigačního tlačítka
zobrazí nejčastěji používané možnosti ( ).
Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný
profil.
Pro přepínání mezi profily Normální a Tichý podržte
v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko #. Pokud
máte dvě telefonní linky (síťová služba), přepíná
tato akce mezi nimi.
Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová
služba), podržte v pohotovostním režimu stisknuté
tlačítko 1.
Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel,
stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte v
pohotovostním režimu stisknuté pravé výběrové
tlačítko.
Chcete-li odebrat aplikaci z menu, vyberte ji
a stiskněte tlačítko C. Některé aplikace nemusí být
možné odebrat.
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Indikátory na displeji
  Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

  Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).
  Ve složce Přijaté aplikace Zprávy je jedna nebo

několik nepřečtených zpráv.
  Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva

el. pošty.
  Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k

odeslání.
  Máte nepřijaté hovory.

  Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty
tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

  Je aktivní časový profil.
  Klávesnice přístroje je zamknutá.

  Je aktivní budík.
  Je používána druhá telefonní linka (síťová

služba).
  Všechny hovory do přístroje jsou

přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud
máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní
linku.

  Telefon je přes bezdrátovou síť WLAN nebo
UMTS (síťová služba) připojen k síti a je připraven k
internetovému volání.

  V přístroji je kompatibilní karta microSD.
  K přístroji je připojen kompatibilní headset.
  K přístroji je připojen kompatibilní výstupní

televizní kabel.
  K přístroji je připojen kompatibilní textový

telefon.
  Je aktivní datové volání (síťová služba).
  Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová

služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné
spojení.

  V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní
paketové datové spojení (síťová služba).  označuje
spojení v pořadí a  dostupné spojení. Tyto ikony
udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale
přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení
EGPRS.

  Je aktivní paketové datové spojení UMTS (síťová
služba).  označuje spojení v pořadí a  dostupné
spojení. 15



  Je podporováno a je aktivní datové spojení HSDPA
(síťová služba).  označuje spojení v pořadí a 
dostupné spojení.

  Nastavili jste vyhledávání bezdrátových sítí LAN
a je k dispozici bezdrátová síť LAN (síťová služba).

  Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti,
která používá šifrování.

  Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti,
která nepoužívá šifrování.

  Je zapnuto spojení Bluetooth.
  Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth.

Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k
druhému zařízení.

  Je aktivní spojení USB.
   Probíhá synchronizace.
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Přenos obsahu
Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového
přístroje Nokia N85 přes spojení Bluetooth
zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia,
například telefonní čísla, adresy, záznamy
kalendáře či obrázky.
Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na
modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet.
Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete
mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud
druhý přístroj není kompatibilní, přístroj Nokia
N85 vás na to upozorní.
Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty,
můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj
Nokia N85 bez SIM karty, je automaticky aktivován
profil offline a můžete přenášet data.
Chcete-li načítat data z druhého přístroje poprvé,
zvolte v aplikaci Uvítání v přístroji Nokia N85
možnost Přenos dat nebo stiskněte tlačítko 
a zvolte možnost Nástroje > Nástroje > Přenos
dat.
Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do
odpovídajícího místa v přístroji Nokia N85. Doba
přenášení závisí na množství přenášených dat.

Další informace o aplikaci Přenos dat najdete
v uživatelské příručce.
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Kolečko Navi™
Dále jen navigační tlačítko.
Kolečko Navi slouží pro pohyb v menu a seznamech
(nahoru, dolů, doleva nebo doprava). Stisknutím
navigačního tlačítka zvolíte akci uvedenou nad
tlačítkem nebo zobrazíte nejpoužívanější nabídku
voleb .
Chcete-li zapnout nebo vypnout nastavení kolečka
Navi, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost
Nástroje > Nastavení > Obecné > Točítko
Navi > Točítko Navi.
Když je zapnuto nastavení kolečka Navi, můžete
rychle procházet seznamy v aplikacích Fotografie,
Hudební přehrávač, Videocentrum, Kontakty a
Zprávy a v menu multimédií. Když je některá z
těchto aplikací v popředí, okraj navigačního tlačítka
se rozsvítí.
1. Stačí jemně posouvat špičku prstu podél okraje

navigačního tlačítka ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček. Posouvejte prstem, dokud
se seznam nezačne posouvat.

2. Chcete-li v posouvání
pokračovat, posouvejte prstem
podél okraje navigačního
tlačítka ve směru nebo proti
směru hodinových ručiček.

Indikátor režimu spánku
Když je přístroj v úsporném režimu, bliká okraj
kolečka Navi pomalu. Světlo pravidelně kolísá, jako
by přístroj dýchal. Chcete-li osvětlení vypnout,
stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Nástroje >
Nastavení > Obecné > Točítko Navi >
Dýchání.
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Menu multimédií
Menu multimédií umožňuje snadný přístup k
nejčastěji používanému multimediálnímu obsahu.
Vybraný obsah je zobrazen v příslušné aplikaci.

1. Menu multimédií
otevřete nebo zavřete
stisknutím tlačítka
multimédií.

2. Pokud je zapnuto
nastavení kolečka
Navi , posouvejte
k pohybu mezi
položkami prstem
podél okraje
navigačního tlačítka.
K dispozici jsou
následující položky:
● TV a video  —  Sledování posledního

sledovaného videoklipu, videoklipů
uložených v přístroji nebo přístup k
videoslužbám.

● Hudba  — Otevřete aplikaci Hudební
přehrávač a zobrazení Přehrávání,
procházejte skladby a seznamy skladeb nebo
stahujte a spravujte podcasty.

● Obrázky  — Zobrazte poslední pořízené
snímky, spusťte prezentaci obrázků a
videoklipů nebo zobrazte soubory médií v
albech.

● Hry  — Vyzkoušejte hry Nokia N-Gage (síťová
služba).

● Mapy  — Zobrazte oblíbená místa v aplikaci
Mapy.

● Web  — Zobrazte oblíbené webové odkazy v
prohlížeči.

● Kontakty  — Přidejte vlastní kontakty,
odešlete zprávy nebo uskutečněte hlasové
hovory. Chcete-li přidat nový kontakt na
prázdné místo v seznamu, stiskněte
navigační tlačítko a vyberte kontakt. Chcete-
li v menu multimédií odeslat zprávu, vyberte
kontakt a zvolte možnost Volby > Poslat
textovou zprávu nebo Poslat multimed.
zprávu.

3. Chcete-li v rámci položky přejít nahoru nebo
dolů, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo
dolů. Položky vyberete stisknutím navigačního
tlačítka.

Chcete-li změnit pořadí položek, zvolte možnost
Volby > Uspořádat dlaždice.
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Chcete-li se do menu multimédií vrátit z otevřené
aplikace, stiskněte tlačítko multimédií.
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Mapy
Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě,
umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí,
hledat adresy a různá zajímavá místa, plánovat
trasy z jednoho místa na druhé a ukládat místa jako
orientační body a posílat je do kompatibilních
přístrojů. Můžete si zakoupit i další služby, například
průvodce městy nebo podrobnou hlasovou
navigaci.

Tip:  Pokud je v nastavení fotoaparátu
zapnuta funkce Zaznam. lokality, je do údajů
souboru automaticky přidán údaj o místě.
Chcete-li místo pořízení snímku zobrazit na
mapě, otevřete aplikaci Fotografie.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Mapy. Při
prvním použití aplikace Mapy může být nutné
definovat přístupový bod k internetu pro stahování
map místa, na kterém se nacházíte. Chcete-li
později výchozí přístupový bod změnit, zvolte
možnost Volby > Nástroje > Nastavení >
Internet > Výchozí přístupový bod (je zobrazena
pouze když jste online).
Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém
rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně
nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v
tomto přístroji.

Když při procházení mapy na displeji přejdete do
oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených
map, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Tyto
mapy jsou poskytovány zdarma, stahování však
může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí
provozovatele služeb. Další informace o cenách za
datové přenosy zjistíte u svého provozovatele
služby.
Chcete-li vypnout automatické stahování map
z internetu, například když se nacházíte mimo
domácí celulární síť, zvolte možnost Volby >
Nástroje > Nastavení > Internet > Připojit při
spuštění > Ne.
Stahování map
Nokia Map Loader je aplikace pro počítač, sloužící
ke stahování a instalaci map různých zemí
z internetu do přístroje nebo na kompatibilní
paměťovou kartu (je-li vložena). Můžete v ní také
stahovat hlasové soubory pro podrobnou navigaci.
Aplikaci Nokia Map Loader musíte nejprve
nainstalovat do kompatibilního počítače. Aplikaci
pro počítač můžete stáhnout z internetové adresy
www.nokia.com/maps. Postupujte podle pokynů
na displeji. 21
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Podpora
Máte s přístrojem potíže?
Pokud máte s přístrojem potíže nebo si nejste jisti,
jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky
online podpory na adrese www.nseries.com/
support nebo na místní webový server společnosti
Nokia na adrese www.nokia.com, do aplikace
Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.
Pokud tento postup nepomůže, vyzkoušejte
následující kroky:
● Resetujte přístroj: vypněte přístroj a vyjměte

baterii. Po několika sekundách vraťte baterii na
místo a přístroj zapněte.

● Pomocí programu Nokia Software Updater
aktualizujte software přístroje. Navštivte server
www.nokia.com/softwareupdate nebo místní
server společnosti Nokia.

● Podle popisu v uživatelské příručce obnovte
původní nastavení z výroby. Při resetování
nebudou vaše dokumenty a soubory odstraněny.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na
opravu na společnost Nokia. Navštivte stránku
www.nokia.com/repair. Před odesláním k opravě
přístroj vždy zálohujte nebo si zaznamenejte data v
přístroji uložená.

Online
Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory
ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia
najdete na adrese www.nseries.com/support nebo
na místní webové stránce Nokia.

Tip: Stránky podpory jsou dostupné
i z webového prohlížeče v přístroji.

Nápověda
Funkce nápověda poskytuje pokyny pro používání
přístroje. Pro spuštění z libovolné aplikace zvolte
možnost Volby > Nápověda.
Uživatelská příručka
Další důležité informace o vašem přístroji si
přečtěte v uživatelské příručce.
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