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Näppäimet ja osat (etupuoli ja sivusta)
Mallinumero: Nokia N73-1. 
Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N73 Music Edition.

Valoisuuden tunnistin

Kakkoskamera, jossa pienempi tarkkuus

Valintanäppäimet (  ja )

Selausnäppäin valikoissa liikkumiseen. 
Valinta, hyväksyntä tai käyttöönotto tehdään 
painamalla näppäimen keskiosaa ( ).
Soittonäppäin ( )

Lopetusnäppäin ( )

Valikkonäppäin ( )

Musiikkinäppäin ( ) on pikanäppäin 
musiikkisovelluksiin.

Muokkausnäppäin ( ) avaa komentoluettelon, 
kun muokkaat tekstiä.

Poistonäppäin ( )

Zoomausnäppäin / äänenvoimakkuuden 
säätönäppäin

Katselunäppäintä ( ) painamalla 
voit katsoa viimeksi tallennetun kuvan tai 
videoleikkeen

2-vaiheinen kuvausnäppäin ( )
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Näppäimet ja osat (takapuoli)
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Virtanäppäin 

Stereokaiuttimet

Pääkamera (suuritarkkuuksisia) kuvia ja videoita 
varten

Kameran salama

Infrapunaikkuna 

Liukuva kansi suojaa kameraa. Sen avulla 
kameran voi myös ottaa käyttöön ja säätää sitä.

Muistikorttipaikka yhteensopivaa miniSD-korttia 
varten

Laturin liitin

Pop-Port™-liitin USB-datakaapelia, kauko-
ohjainta ja muita yhteensopivia lisälaitteita 
varten
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(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. Paina 
vapautuspainiketta (1), liu’uta kantta (2) ja nosta se 
ylös (3).

Liu’uta (U)SIM-kortti pidikkeeseen (4). Varmista, että kortin 
viisto kulma osoittaa laitteen pohjaa kohti ja että kortin 
liittimet ovat laitteen liittimiä kohti.

Aseta akku paikalleen (5).

Aseta takakansi paikalleen.

1.

2.

3.

4.



Kuuloke ja kauko-ohjain
Kuulokkeen avulla voit käsitellä puheluita ja kuunnella 
musiikkia Nokia N73 Music Edition -laitteella.

Kytke kuulokkeen liitin kauko-ohjaimen 
kuulokeliitäntään. Kytke kauko-ohjaimen Pop-Port-liitin 
laitteen Pop-Port-liitäntään. Kuuloke on nyt valmiina 
käytettäväksi.

Kun haluat soittaa, kirjoita numero näyttöön laitteen 
näppäimiä käyttäen aivan kuten silloinkin, kun 
laitteeseen ei ole kytketty kuuloketta. Puhu puhelun 
aikana kauko-ohjaimen mikrofoniin. Jos haluat vastata 
puheluun tai lopettaa puhelun, paina

-näppäintä.

Voit ohjata soitinta käyttämällä kauko-ohjaimen 
medianäppäimiä. Voit säätää kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen sivustassa olevaa äänenvoimakkuuden 
säätönäppäintä. Voit lukita kauko-ohjaimen näppäimet liu’uttamalla kauko-ohjaimen 
sivustassa olevaa lukituskytkintä.

Virran kytkeminen laitteeseen
Pidä virtanäppäintä ( ) painettuna.

Jos laite kysyy (U)PIN-koodia tai suojakoodia, anna se ja paina 
-näppäintä. Suojakoodin tehdasasetus on 12345. 

1.

2.
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Laitteessa on kaksi sisäistä antennia.

 Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennien 
tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen 
vaikuttaa puhelun laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin 
muuten olisi tarpeen. Kun antennin alueelle ei kosketa puhelun aikana, antenni toimii 
parhaalla mahdollisella tavalla ja akun käyttöaika pitenee.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäistä kertaa, se saattaa pyytää sinua antamaan 
seuraavat tiedot: Val. nyk. kaup.:, Kellonaika: ja Päivämäärä:. Käytä selausnäppäintä ja 
numeronäppäimiä. Etsi kaupunki kirjoittamalla kaupungin nimen muutama ensimmäinen 
kirjain. Valitsemasi kaupunki määrittää myös laitteen kellossa käytettävän aikavyöhykkeen.

Nokia N73 Music Edition -laitteessa on tavallisesti MMS-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-
asetukset valmiiksi määritettyinä palveluntarjoajan tai verkko-operaattorin tietojen mukaan.

Avaa päävalikko painamalla -näppäintä.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei 
aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, kuten 
valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Näppäinlukko

Näppäinlukon avulla voit estää tahattomat näppäinpainallukset.

Näppäinten lukitseminen: Paina valmiustilassa ensin -näppäintä ja sen jälkeen
-näppäintä. Kun näppäinlukko on käytössä, näytössä näkyy -symboli.



Näppäinlukon avaaminen: Paina -näppäintä ja sen jälkeen -näppäintä.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon 
voivat olla mahdollisia. 

Kun näppäimistö on lukittu, voit sytyttää näytön valot painamalla -näppäintä.

Aseta muistikortti paikalleen 
Käytä tämän laitteen kanssa vain Nokian hyväksymiä miniSD-kortteja. Nokia 
käyttää muistikorteissa vain hyväksyttyjä teollisuusstandardeja. Kaikki muut 
merkit eivät välttämättä toimi oikein tai ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

Käytä tämän laitteen kanssa vain yhteensopivia miniSD-kortteja. Muut 
muistikortit, kuten pienikokoiset MultiMediaCard-kortit, eivät sovi 
MMC-korttipaikkaan eivätkä ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa. 
Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vahingoittaa muistikorttia ja 
laitetta, ja yhteensopimattomalle kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit käyttää yhteensopivaa miniSD-korttia lisätallennustilana laitteen muistin säästämiseksi. 
Voit myös varmuuskopioida laitteessa olevat tiedot muistikortille.

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
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Kun haluat asettaa muistikortin (1) paikalleen, aseta kynsi 
muistikorttipaikan luukun alapuolella olevaan syvennykseen 
ja avaa luukku.

Aseta muistikortti korttipaikkaan (2). Varmista, että kortin 
liittimet ovat ylöspäin ja korttipaikkaa kohti.

Työnnä kortti sisään. Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu 
napsahdus.

Sulje luukku. Muistikorttia ei voi käyttää, jos luukku on auki.

1.

2.

3.

4.

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

Kun näytössä näkyy viesti Poista muistikortti ja paina OK, voit avata muistikorttipaikan 
luukun.

1.

2.



Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.

Poista muistikortti. Jos laitteeseen on kytketty virta, valitse OK.

3.

4.

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

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Lisätietoja Siirto-sovelluksen käytöstä saat käyttöoppaasta.

Nokia Content Copier on Nokia PC Suiteen kuuluva ohjelma, jonka avulla voit kopioida sisältöä 
yhteensopivasta Nokia-puhelimesta. Katso laitteen mukana toimitettua CD-ROM-levyä. Nokia 
Content Copier tukee useita Nokian puhelinmalleja. Lisätietoja kunkin Nokia PC Suite -version 
tukemista laitteista on osoitteessa www.nokia.com/pcsuite.

Soitin

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun 
vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

 Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen 
suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen 
käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.
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Kappaleen toistaminen

Paina .

Siirry selausnäppäimellä haluamasi kappaleen, esittäjän tai muun luokan kohdalle ja avaa 
lista painamalla selausnäppäintä. 

Aloita kappaleen toistaminen painamalla selausnäppäintä. Käytä ohjaimia 
selausnäppäimen avulla.

Voit avata soittimen Toisto-näkymän mistä tahansa näkymästä painamalla -näppäintä. 
Kun haluat palata edelliseen näkymään, paina näppäintä uudelleen.

Voit valita lisää musiikkia toistettavaksi valitsemalla Toisto-näkymässä Valinnat > 
Musiikkivalikkoon.

Kun olet päivittänyt laitteen kappalevalikoiman, voit päivittää kirjaston siirtymällä 
Musiikkival.-näkymään ja valitsemalla Valinnat > Päivitä mus.kirjasto.

Muistikortilla olevat kappaleet ovat käytettävissä vain, jos muistikortti on asetettu 
laitteeseen.

Musiikin siirtäminen

Liitä datakaapeli laitteeseen ja yhteensopivaan PC-
tietokoneeseen. Valitse yhteystavaksi Median toisto Nokia 
N73 Music Edition -laitteessa.

Valitse yhteensopivassa Windows Media Player -sovelluksen 
versiossa musiikin siirtotavaksi jokin seuraavista:

Synchronise all - Tietokoneen musiikkikirjaston ja Nokia N73 
Music Edition -laitteen musiikkisisällöt yhdenmukaistetaan 
siirtämällä musiikkitiedostoja molempiin suuntiin. Tämä 
tapahtuu aina, kun muodostat yhteyden laitteen ja Windows 

1.

2.

3.

1.

2.

•



Media Player -sovelluksen yhteensopivan version välille. Laitteen soittolistoja ei 
synkronoida tietokoneen soittolistojen kanssa. Tietokoneen kirjastossa voi olla 
enemmän tiedostoja kuin Nokia N73 Music Edition -laitteen muistiin ja muistikortille 
mahtuu.
Synchronise selected – Voit valita itse, mitä haluat siirtää ja minne.

Kirjoita nimi, jota käytetään laitteen nimenä Windows Media Player -sovelluksessa.

Valittujen tiedostojen synkronointi:

Kun laite on muodostanut yhteyden Windows Media Playeriin, valitse laite oikeanpuoleisen 
sarakkeen puuhierarkiasta tai musiikkikirjasto vasemmanpuoleisesta sarakkeesta. 

Vedä ja pudota kappaleet pääsarakkeesta oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Voit muuttaa 
siirron suuntaa valitsemalla lähteen vasemmanpuoleisen sarakkeen puuhierarkiasta. 

Voit aloittaa siirron napsauttamalla Sync to PC / Sync -painiketta synkronointiluettelon 
alaosassa. Jos olet siirtämässä kappaleita laitteeseen, laitekuvakkeen alapuolella oleva 
tilanneilmaisin näyttää käytettävissä olevan muistin määrän. 

Lisätietoja saat Nokia N73 Music Edition -laitteen käyttöoppaasta.

Kuvien ottaminen

Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita molemmilla 
kameroilla. Etupuolella olevaa toista kameraa käytetään 
pystykuvatilassa ja takapuolella olevaa pääkameraa 
vaakakuvatilassa.

•

3.

1.

2.

3.
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Voit käynnistää pääkameran avaamalla liukukannen. Etsin avautuu vaakakuvatilassa.
Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä painamalla zoomausnäppäintä.

Ota kuva painamalla kuvausnäppäintä. Kuva tallentuu automaattisesti Galleriaan.
Voit kuvata videon valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä Vaihda videotilaan.
Voit siirtyä käyttämään kakkoskameraa valitsemalla Valinnat > Käytä 
kakkoskameraa. Etsin avautuu pystykuvatilassa.
Jos haluat lähettää juuri ottamasi kuvan, valitse aktiiviselta työkaluriviltä Lähetä.

Aktiivinen työkalurivi kamerassa ja Galleriassa

Työkalurivillä näkyy pikavalintoja kameran käytön aikana. Selaa kohteiden 
kohdalle ja paina -näppäintä. Jos haluat, että aktiivinen työkalurivi näkyy 
näytössä vain, kun tarvitset sitä, valitse Valinnat > Piilota kuvakkeet. Voit 
ottaa aktiivisen työkalurivin käyttöön painamalla -näppäintä.

Kuvien jakaminen
Jos haluat lähettää juuri ottamasi kuvan, valitse  tai paina -näppäintä. 

Valitse Valinnat > Lähetä > Multimedia. Multimediaviestin muokkausohjelma avautuu.

Lisää vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.

Lähetä viesti painamalla -näppäintä.

Voit lähettää myös videoleikkeitä ja valita jonkin muun lähetystavan, kuten sähköpostin tai 
Bluetooth- tai infrapunayhteyden. Voit myös lähettää kuvat ja videoleikkeet omaan online-
albumiisi. 

1.

2.
•
•

•

1.

2.

3.

4.



Kuvien tulostaminen 

Voit tulostaa kuvia seuraavilla tavoilla:
Yhteensopivalla tulostimella USB-kaapelin kautta (tulostimen on oltava PictBridge-
yhteensopiva) tai Bluetooth-yhteyden avulla (tulostimen on oltava yhteensopiva 
Bluetooth-tulostusprofiilin kanssa). 
Yhteensopivassa tulostuskioskissa Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta tai 
yhteensopivalta muistikortilta.
Voit lisätä kuvia tulostuskoriin (odottamaan myöhempää tulostusta) heti niiden 
ottamisen jälkeen valitsemalla Lisää tulostuskoriin.
Jos haluat lisätä kuvia Gallerian tulostuskoriin, valitse .

Kuvien säilyttäminen

Voit säilyttää kuvia ja videoita laitteen muistissa tai yhteensopivalla miniSD-kortilla.

Kuvien ja videoiden siirtäminen tietokoneeseen

Asenna Nokia PC Suite yhteensopivaan tietokoneeseen.

Muodosta yhteys laitteen ja tietokoneen välille Bluetooth-tekniikan tai USB-datakaapelin 
avulla.

Siirrä kuvat ja videot tietokoneeseen käyttämällä Nokia PC Suite -sovelluksia.

•

•

•

•

1.

2.

3.
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Hyödyllisiä pikavalintoja
Valmiustila

Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä -näppäintä painettuna.
Voit käynnistää kameran avaamalla liukukannen.
Voit soittaa vastaajaasi (verkkopalvelu) pitämällä -näppäintä painettuna.
Voit avata musiikkisovelluksia painamalla -näppäintä (avaa Soitin-
sovelluksen) tai pitämällä -näppäintä painettuna (avaa Radio-sovelluksen).
Voit vaihtaa profiilia painamalla -näppäintä ja valitsemalla profiilin.
Voit siirtyä Yleinen- ja Äänetön-profiilien välillä pitämällä -näppäintä 
painettuna. Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), tämä toiminto 
vaihtaa näiden linjojen välillä.

•
•
•
•

•
•

Voit avata soitettujen puhelujen luettelon painamalla -näppäintä.
Jos haluat käyttää äänikomentoja, pidä -näppäintä painettuna.
Voit muodostaa yhteyden Palvelut-selaimeen (verkkopalvelu) pitämällä -näppäintä 
painettuna.

Tekstin ja luetteloiden muokkaaminen
Jos haluat valita kohteen luettelosta, selaa sen kohdalle ja paina näppäimiä  ja  
yhtä aikaa.
Jos haluat valita useita kohteita, pidä -näppäintä painettuna ja paina samalla - tai 

-näppäintä. Kun haluat lopettaa valitsemisen, vapauta -näppäin ja sitten
-näppäin.

Tekstin kopioiminen ja liittäminen: Voit valita kirjaimia ja sanoja pitämällä 
-näppäintä painettuna. Voit korostaa tekstiä painamalla - tai -näppäintä. Kopioi 

teksti leikepöydälle pitämällä edelleen -näppäintä painettuna ja valitsemalla Kopioi. 
Lisää teksti asiakirjaan pitämällä -näppäintä painettuna ja valitsemalla Liitä. 

•
•
•

•

•

•



F-Secure Mobile Security -virusturva

Huom! Sovellus on käytettävissä vain tietyillä kielillä.

Langattomiin päätelaitteisiin tarkoitettu F-Secure Mobile Security -sovellus hakee viimeisimmät 
virustietopäivitykset automaattisesti ja suojaa laitteen tosiajassa haitallista sisältöä 
vastaan. Mobile Security on suunniteltu tarkistamaan kaikki laitteessa avaamasi tiedostot 
automaattisesti virusten varalta ja eristämään saastuneet tiedostot muiden tiedostojen 
suojaamiseksi.

Lisätietoja on Lisäsovellukset-lehtisessä.

 Tärkeää: Laitteessa voi käyttää vain yhtä virustorjuntasovellusta. Useamman 
virustorjuntasovelluksen käyttö voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai 
aiheuttaa sen, että laite lakkaa toimimasta.

Laitteen mukana toimitetut kolmansien osapuolien sovellukset ovat sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen 
luomia ja omistamia, jotka eivät millään tavalla liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien 
osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten 
käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai niiden ohjemateriaaleissa esitetyistä tiedoista. Nokia 
ei anna näille sovelluksille mitään takuuta.

LOPPUKÄYTTÄJÄ TOTEAA, ETTÄ OHJELMISTO JA/TAI SOVELLUKSET (JOISTA KÄYTETÄÄN NIMITYSTÄ “OHJELMISTO”) 
TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA 
JOHDU. NOKIA JA SEN EMO-, SISAR- JA TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN LUPAUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI 
TUOTTEEN OMISTUSOIKEUDESTA, MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, 
ETTÄ OHJELMISTO EI LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ 
TAI MUITA OIKEUKSIA.



Tuki
Ohjeet
Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Voit 
avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla Valinnat > 
Ohjeet.

Opetusohjelma
Opetusohjelma antaa tietoja joistakin laitteen toiminnoista. Voit 
avata opetusohjelman valikosta painamalla  ja valitsemalla 
Sovellukset > Opetusohj..

Käyttöopas
Lisäohjeita on erillisessä käyttöoppaassa. Älä käytä pelkästään 
tätä aloitusopasta käyttöoppaan sijasta, koska käyttöoppaassa 
on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja ja huolto-ohjeita.

Tuki verkossa
Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia 
ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät 
osoitteesta www.nseries.com/support tai paikallisesta Nokian 
Web-sivustosta.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten 
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan 
tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.


