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Taster og dele (med åbent cover og åben klap)
Herefter kaldet Nokia N76.

1 Den højre covertast 
2 Den midterste tast 
3 Den venstre covertast 
4 Sekundært kamera med lavere opløsning
5 Lysføler
6 Den venstre  og højre  valgtast
7 Menutast  til at åbne hovedmenuen med
8 Multimedietast  til at åbne multimediemenuen med
9 Opkaldstast 
10 Afslutningstast 
11 Redigeringstast  til at åbne en liste over 

kommandoer med, når du redigerer tekst
12 Sletningstast 
13 Navi™-navigeringstast , ,  og  

(herefter kaldet navigeringstasten) og den midterste 
valgtast 

14 Numerisk tastatur



Taster og dele (top og bagside)
1 Tænd/sluk-tast 
2 Mini-USB-stik til at oprette forbindelse til en 

kompatibel pc (under USB-coveret)
3 Nokia-av-stik til kompatible headset og hovedtelefoner
4 Zoom-/lydstyrke-/navigeringstaster
5 Tast til skift af tilstand 
6 Udløsertast/optagelsestast 
7 Hovedkamera til billed- og videooptagelser 

i høj opløsning
8 Kamerablitz
9 Stik til oplader
10 Slids til hukommelseskort til et kompatibelt 

microSD-kort
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Indsætning af USIM-kortet og batteriet
Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, 
og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt 
for små børn.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, 
før batteriet fjernes.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få 
yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af 
SIM-korttjenester. Det kan være tjenesteudbyderen 
eller en anden forhandler.

I visse situationer når enheden er i brug i længere tid, 
f.eks. under en aktiv videodelingssession eller 
højhastighedsdataforbindelse, kan enheden føles varm. 
I de fleste tilfælde er det helt normalt. Hvis du har 
mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du 
indlevere den til nærmeste autoriserede serviceforhandler.
1 Fjern folien fra 

bagcoveret.

2 Hold enheden med 
bagsiden mod dig, og tag 
coveret af ved at skubbe 
det nedad.

3 Tag SIM-kortholderen 
ud af SIM-kortslidsen 
ved at trække i folien 
eller SIM-kortholderens 
låsemekanisme.

4 Indsæt USIM-kortet 
i SIM-kortholderen. Sørg for, at 
kontaktområdet på kortet vender 
opad, og at det afskårne hjørne på 
kortet vender mod det afskårne hjørne på holderen.

 Tip! Du kan fjerne folien fra bunden 
af SIM-kortholderen.



5 Skub SIM-kortholderen 
helt ind i SIM-
kortslidsen. Sørg for, 
at kontaktområdet på 
kortet vender opad, og 
at det afskårne hjørne 
vender mod slidsen.
Bemærk, at SIM-kortholderens 
øverste flap passer ind mod 
SIM-kortslidsen.

6 Indsæt batteriet.

7 Sæt bagcoveret på igen.

Sådan tændes enheden
1 Tryk på , og hold den nede.
2 Hvis du bliver bedt om at indtaste 

en UPIN-kode eller låsekode, skal 
du indtaste den og trykke på . 
Låsekoden er fra fabrikken sat 
til 12345.

Når du tænder enheden for første 
gang, bliver du muligvis bedt om at 
vælge et land og en by samt om at 
indstille tiden og datoen. Indtast de første bogstaver 
i landets eller byens navn for at finde landet eller byen.
Enheden har indvendige antenner.

 Bemærk! Undgå, 
som ved alt andet 
radiotransmissionsu
dstyr, at berøre 
antennen unødigt, 
når antennen er 
i brug. Undgå for 
eksempel at røre ved 
telefonens antenne 
under et opkald. 
Berøring af en antenne, der sender eller modtager, 
påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det 
kan få enheden til at køre med en højere effekt 
end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.
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1 Enhedens antenne
2 Bluetooth-teknologi

Indsætning af et hukommelseskort
Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af 
Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte 
branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre 
mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne 
enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og 
enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.
1 Du indsætter 

hukommelseskortet ved 
at trække dækslet til 
slidsen til microSD-
hukommelseskortet ud.

2 Drej dækslet til 
slidsen til microSD-
hukommelseskortet op.

3 Indsæt 
hukommelseskortet 
i slidsen. Hold enheden 
med bagsiden mod 
dig, og sørg for, at 
kontaktområdet på kortet vender nedad og mod slidsen.

4 Skub kortet ind. Kortet er på plads, 
når du hører et klik.

5 Luk dækslet. Du kan ikke bruge 
hukommelseskortet, når dækslet 
er åbent.

Sådan tages hukommelseskortet ud
1 Inden du tager hukommelseskortet 

ud, skal du trykke på  og vælge Tag hukom.kort ud. 
Alle programmer lukkes.

2 Når Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle 
åbne programmer. Tag det ud alligevel? vises, skal du 
vælge Ja.

3 Når Fjern hukommelseskortet, 
og tryk på OK vises, skal du åbne 
dækslet til slidsen til 
hukommelseskortet.

4 Tryk på hukommelseskortet for 
at frigøre det fra slidsen.

5 Træk hukommelseskortet ud. Hvis 
enheden er tændt, skal du vælge OK.

 Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under 
en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du 
fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige 
såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, 
der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.



Afspilning af musik
Tilslut ikke produkter, der skaber et udgående sign al, da 
dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke nogen form 
for strømspændingskilde til Nokia-av-stikket.

Hvis du tilslutter en ekstern enhed eller et andet headset 
end dem, der er godkendt af Nokia til brug med denne 
enhed, til Nokia-av-stikket, skal du være særligt 
opmærksom på lydstyrkeniveauet.

Hvis du vil lytte til musik i digitalt 
format med Musikafspiller, skal 
du tilslutte et headset til lydstikket. 
Der er to visninger i Musikafspiller: 
Musikmenu, hvor du kan vælge musik, 
og Nu afspilles, hvor du kan lytte 
til musik.
Afspilning af musik, når klappen 
er lukket
1 Tryk på  i standbytilstand 

for at åbne Musikmenu.
2 Vælg den musik, du vil afspille, 

og tryk på .

I Nu afspilles kan du styre afspilningen ved hjælp 
af hurtigcovertasterne:
• Tryk på  for at afspille en sang eller standse 

afspilningen af en sang midlertidigt.

Når du standser afspilningen af en sang midlertidigt, 
vises der en liste over de numre, du hører i øjeblikket.

• Tryk på  for at spole tilbage i nummeret eller 
springe til det forrige nummer.

• Tryk på  for at spole frem i nummeret eller springe 
til det næste nummer.

• Du kan skifte mellem Nu afspilles og Musikmenu 
ved at trykke på .

Brug af kameraet
Enheden har to kameraer, et kamera med høj opløsning 
på bagsiden af enheden og et sekundært kamera med 
en lavere opløsning under klappen. Begge kameraer 
kan bruges til at tage stillbilleder og optage video.
Sådan tager du billeder med hovedkameraet
1 Start kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde 

den nede i mere end 1 sekund.
Herefter åbnes søgeren.

2 Tryk udløsertasten igen for 
at tage et billede.
Hvis du vil optage video, skal 
du åbne klappen og vælge 
Valg > Videotilstand.
Hvis du vil bruge det 
sekundære kamera, skal du 
åbne klappen og vælge Valg > 
Brug sekundært kamera.
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Support

Hjælp
Hjælpefunktionen giver dig hjælp og vejledning, når du 
bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et 
program ved at vælge Valg > Hjælp.

Brugervejledning
Andre vigtige oplysninger om enheden finder 
du i brugervejledningen.

Online
Besøg www.nseries.com/support eller dit lokale 
Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af 
brugervejledningen, yderligere oplysninger, overførsler og 
tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.
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