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Käytön aloittaminen
Tilat
Mallinumero: Nokia N92-1.

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92.

Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3) ja kuvaustila (4). Lisäti
on käyttöoppaan kohdassa “Tilat”.

Suljetussa tilassa voit kuunnella radiota, TV:tä tai soitinta ja säätää äänenvoimakkuutta.
vaihtaa profiilin tai katkaista laitteesta virran virtanäppäimellä. Kun TV on päällä, voit kat
Mobiili-TV-ohjelmakanavaa, ohjelmatietoja, ohjelma-aikataulua ja tallennuksen tilaa 
lisänäytössä. Kun TV on pois päältä, voit tarkistaa viestin tilan ja kellonajan.

Jos nostat akselin ympäri kääntyvää näyttöä sen reunasta kannen ollessa suljettu, katselu
aktivoituu. Muiden sovellusten käytön lisäksi katselutilassa voi katsella TV-ohjelmia, video
ja kuvia, selata Web-sivuja ja soittaa puheluja kädet vapaana.
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Avoimessa tilassa voit siirtyä päävalikossa selausnäppäimellä, valita ja avata sovelluksia 
tiedostoja sekä käyttää perustason puhelintoimintoja. Näytön vasemmassa yläkulmassa ol
toista kameraa voi käyttää videopuhelujen soittamiseen. Kansi avautuu noin 160 astetta, k
kuva osoittaa. Älä yritä väkisin avata kantta enempää.

Kuvaustilassa voit nauhoittaa videoita ja ottaa kuvia helposti ja nopeasti. Voit aktivoida 
kuvaustilan avaamalla kannen 90 asteen kulmaan, pitämällä laitetta sivuttain ja kiertämä
kantta niin, että päänäyttö tulee itseäsi kohti. Pääkamera otetaan käyttöön, ja siinä näkyy
kuvattava näkymä.
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Mobiili-TV
Mobiili-TV-sovelluksella voit katsella, kuunnella 
ja tallentaa digitaalisia TV-ohjelmia ja käyttää 
vuorovaikutteisia mobiileja TV- ja radiopalveluja 
(verkkopalvelu).

Tietoja Mobiili-TV-verkon peittoalueesta ja 
saatavuudesta sekä datacast-palvelujen käytöstä 
ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Voit avata Mobiili-TV-sovelluksen pitämällä 
-multimedianäppäintä alaspainettuna. 

Järjestelmä näyttää olinpaikassasi käytettävissä 
olevat ohjelmaoppaat. Avaaminen voi kestää pari 
minuuttia ensimmäisellä kerralla. Voit valita ohjelmaoppaan selaamalla sen kohdalle ja 
painamalla -näppäintä. Järjestelmä näyttää käytettävissä olevat kanavat ohjelmaoppa
mukaan. Tämä voi kestää jonkin aikaa. Voit vaihtaa ohjelmaoppaan myöhemmin asetuksis

Jos haluat tarkastella kanavaluetteloa, selaa ylös- tai alaspäin ja valitse haluamasi kanava
painamalla -näppäintä. Jos haluat vaihtaa kanavan, voit käyttää myös selausnäppäim
sivuilla olevia medianäppäimiä. Voit vaihtaa kanavan myös painamalla numeronäppäimiä
Voit siirtyä koko näytön ja tavallisen näytön välillä painamalla -näppäintä.

Joissakin maissa televisiovastaanottimen omistajat joutuvat maksamaan TV-lupamaksun.
Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa “Mobiili-TV”.

                                         Valinnat Po



Näppäimet ja osat – suljettu tila
• Pääkamerayksikkö ja linssi (1).
• LED-salama (2)
• Muistikorttipaikka 

miniSD-kortille (3)
• Pop-Port™-liitin yhteensopiville 

lisälaitteille (4)
• Laturin liitin (5)
• Infrapunaportti (6)
• Stereokaiuttimet (7)
•  Äänenvoimakkuusnäppäin 

äänenvoimakkuuden muuttamista 
ja kameralla zoomaamista 
varten (8)

• Kuvausnäppäin kuvien ottamista ja 
videoiden nauhoittamista 
varten (9)

•  Virtanäppäin (10)



Näppäimet ja osat – avoin tila
• Toinen kamera videopuheluja varten (1)
• Valintanäppäimet, joilla valitaan komentoja ja kohteita 

katselutilassa (2)
• Valintanäppäimet, joilla valitaan komentoja ja kohteita 

kuvaustilassa ja avoimessa tilassa. Pitämällä näppäintä 
alaspainettuna voit käyttää äänikomentoja. (3)

• Soittonäppäin (4)
• Valikkonäppäin (5)
• Pitämällä näppäintä alaspainettuna voit avata 

Web-yhteyden. (6)
•  Multimedianäppäin (7)
• Poistonäppäin (8)
• Kaksisuuntainen numeronäppäimistö (9)
• Lopetusnäppäin (10)
• NaviTM-selausnäppäin (jäljempänä selausnäppäin), 

jonka avulla valikoissa voi siirtyä vasemmalle, oikealle, 
ylöspäin tai alaspäin. Painamalla näppäimen keskiosaa 
( ) voit valita kohteita, hyväksyä valintoja tai ottaa 
käyttöön toimintoja. (11)

• Medianäppäimet, joilla voi käyttää 
Mobiili-TV-sovellusta, videontoistotoimintoa, 
soitinta ja radiota. (12)
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(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikallee
USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota langattomat UMTS-laitteet tukevat.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka
olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.
1 Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. työnnä takakantta 

alaspäin (1) ja nosta se ylös (2).
Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

2 Vapauta (U)SIM-kortin pidike työntämällä pidikettä ja nostamalla 
se ylös (3).

3 Aseta (U)SIM-kortti pidikkeeseensä (4). Varmista, että kortin viisto 
kulma osoittaa ylöspäin pidikkeestä ja että kortin liittimet ovat laitteen 
liittimiä kohti.

4 Sulje pidike ja lukitse se paikalleen työntämällä sitä (5).

5 Aseta akku paikalleen (6). Varmista, että akun yläosassa olevat liittimet 
ovat laitteen liittimiä kohti.

6 Aseta takakansi paikalleen työntämällä sitä ylöspäin alaosasta alkaen, 
kunnes se napsahtaa paikalleen.
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Akun lataaminen
1 Kytke yhteensopiva laturi seinäpistorasiaan.
2 Kytke virtajohto laitteeseen. Jos akku on tyhjentynyt 

kokonaan, voi kestää hetken, ennen kuin lataussymboli 
alkaa rullata. Laitetta voi käyttää latauksen aikana.

3 Kun akku on latautunut täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. 
Irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta.

Käyttämällä Nokian lataussovitinta (CA-44) voit ladata akun 
Nokian aiemmilla yhteensopivilla latureilla. Lisätietoja 
lisälaitteista, akuista ja latureista on käyttöoppaan kohdassa 
“Lisälaitteet, akut ja laturit”, s. 9.

Virran kytkeminen laitteeseen
1 Pidä laitteen yläosassa olevaa virtanäppäintä alaspainettuna.
2 Jos laite kysyy (U)PIN-koodia tai suojakoodia, anna se ja paina -näppäintä. Suojako

tehdasasetus on 12345.
3 Opetusohjelma käynnistyy.
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Laitteessa on sisäisiä antenneja.

Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta 
käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun 
antenni on käytössä. Vältä esimerkiksi matkapuhelimen 
antennin koskettamista puhelun aikana. Lähetin- tai 
vastaanotinantennin koskettaminen vaikuttaa 
radiolähetyksen laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla 
lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun 
käyttöikää.

1 DVB-H-antenni Mobiili-TV-lähetysten vastaanottoa varten
2 Bluetooth- ja WLAN-tekniikka
3 Matkapuhelinantennit

Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, laite voi pyytää määrittämään seura
tiedot: Val. nyk. kaup.:, Kellonaika: ja Päivämäärä:. Käytä selaus- ja numeronäppäimiä. 
Etsi kaupunki näppäilemällä kaupungin nimen ensimmäiset kirjaimet. Myös laitteen kellon
aikavyöhyke määräytyy valitun kaupungin mukaan.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai
niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on voitu 
määrittää erityisasetuksia, kuten normaalista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyk
kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
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Kuuloke
Kytke yhteensopiva kuuloke laitteen Pop-Port™-liittimeen.

 Varoitus: Kuulokkeita käyttäessäsi kykysi kuulla ulkopuolisia 
ääniä voi heikentyä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa 
turvallisuutesi.

Muistikortin asettaminen paikalleen
Voit käyttää yhteensopivaa miniSD-korttia lisätallennustilana ja säästää siten laitteen mu
Voit myös varmuuskopioida laitteessa olevat tiedot muistikortille.

Käytä vain yhteensopivia miniSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän
laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksyttyjä alan standardeja, mutta jotkin
muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. 
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa ko
tallennettuja tietoja.

Muistikortin asettaminen paikalleen:
1 Avaa laitteen yläosassa olevan muistikorttipaikan luukku (11).

2 Aseta muistikortti korttipaikkaan (12). Varmista, että kortin liittimet ovat 
alaspäin ja että viisto kulma osoittaa kohti korttipaikkaa.



 

3 Työnnä kortti sisään (13). Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu 
napsahdus.

Muistikortin poistaminen
1 Ennen kuin poistat kortin, paina -näppäintä ja valitse Poista muistikortti. Kaikki 

sovellukset sulkeutuvat.
2 Kun näytössä näkyy Poista muistikortti ja paina OK, avaa 

muistikorttipaikan luukku.
3 Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä (14).
4 Poista muistikortti ja vahvista toimenpide tarvittaessa valitsemalla OK.

 Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon 
aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja 
laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Asetukset
Laitteeseen on tavallisesti määritetty valmiiksi MMS-, GPRS- ja suoratoistoasetukset sekä
langattoman Internetin asetukset verkkopalveluntarjoajan tietojen mukaan.

Lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa “Yhteydet muihin laitteisiin”.

Näytöt
Poista näyttöjä ja kameran linssiä suojaava muovikalvo.

Näytössä voi näkyä vähäinen määrä puuttuvia, haalistuneita tai kirkkaita pisteitä. 
Tämä on tyypillistä tämäntyyppiselle näytölle. Joissakin näytöissä voi olla pikseleitä tai 



i 

a 

okia 
tent 
ista 

tyy 
pisteitä, jotka ovat koko ajan toiminnassa tai poissa toiminnasta. Tämä on normaalia; se e
ole vika.

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta
Jos haluat käyttää siirtosovellusta, katso käyttöoppaan kohta “Sisällön siirtäminen toisest
laitteesta”, s. 15.

Jos haluat kopioida sisältöä yhteensopivasta Nokia-laitteesta Nokia PC Suite -ohjelmiston N
Content Copier -sovelluksella, katso laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy. Nokia Con
Copier tukee useita Nokian laitemalleja. Lisätietoja eri Nokia PC Suite -sovellusten tukem
laitteista on osoitteessa www.nokia.com/pcsuite.

Tuki
Ohjeet
Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Siihen pääsee sovelluksista 
valitsemalla Valinnat > Ohjeet.

Opetusohjelma
Opetusohjelma antaa laitteen joitakin toimintoja koskevia tietoja. Opetusohjelma käynnis
automaattisesti ensimmäisellä käynnistyskerralla. Voit avata opetusohjelman valikosta 
painamalla -näppäintä ja valitsemalla Omat > Opetusohj..

Käyttöopas
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Tuki verkossa
Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia tuotteita ja Nokia-tuotteesee
liittyviä palveluja löydät osoitteesta http://www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia
Web-sivustosta.

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramer
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten n
voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai ositta
kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

2. PAINOS FI, 9246567
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