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מקשים וחלקים )מכסה ופומית פתוחים(
.Nokia N76 להלן

מקש מכסה ימני  
מקש אמצעי  

מקש מכסה שמאלי  
מצלמה משנית עם רזולוציה נמוכה

חיישן תאורה
מקשי בחירה  ו- 

מקש תפריט  לגישה לתפריט הראשי
מקש מולטימדיה  לגישה אל תפריט המולטימדיה

מקש שיחה  
מקש סיום     10

מקש עריכה  לפתיחת רשימה של פקודות בעת    11 
עריכת טקסט

מקש מחיקה     1�
,  )להלן ‘מקש הגלילה’(   ,  ,  Navi™  מקש גלילה   13

ומקש בחירה אמצעי  
לוח מקשים מספרי    14

 1
 �
 3
 4
 �
 �
 �
 8
 9



Se
ct

io
n 

na
m

e

3

מקשים וחלקים )החלק העליון וגב ההתקן(
מקש הפעלה/כיבוי  

 מחבר Mini USB לחיבור למחשב תואם )מתחת 
)USB למכסה

 מחבר Nokia AV עבור דיבוריות אישיות ואוזניות 
תואמות

מקשי זום/עוצמת קול/גלילה
מקש מצב  

מקש צילום  
 מצלמה ראשית עבור צילום תמונות והקלטת וידאו 

ברזולוציה גבוהה
הבזק מצלמה
מחבר למטען

microSD חריץ לכרטיס זיכרון תואם מסוג   10
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הכנסת כרטיס ה-USIM והסוללה
כרטיס USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM והוא נתמך 

.UMTS על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות

 שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של 
ילדים קטנים.

 לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק 
את המטען.

לקבלת מידע אודות הזמינות של שירותי כרטיס SIM והשימוש 
בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות 

או ספק אחר.

במהלך פעולה מתמשכת, כגון שיתוף וידאו פעיל או חיבור נתונים 
במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי 

תופעה רגילה. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור 
אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך.

הסר את יריעת ההנחיות 
ממכסה הסוללה. 

 1

כאשר גב ההתקן פונה כלפיך, 
הסר את המכסה על-ידי 

 החלקתו כלפי מטה. 

 SIM-להסרת מגש ה
 ,SIM-מהחריץ של מגש ה

משוך החוצה את היריעה או 
 את ידית המגש. 

 הכנס את כרטיס ה-USIM למגש 
ה-SIM. ודא שאזור המגעים שבכרטיס 

פונה כלפי מעלה, ושהפינה הקטומה של 
הכרטיס פונה לעבר הפינה הקטומה במגש.

 עצה! באפשרותך להסיר את היריעה מהתחתית של 
.SIM-מגש ה
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החלק את מגש ה-SIM עד 
הסוף לתוך החריץ של מגש 

ה-SIM. ודא שאזור המגעים 
שבכרטיס פונה כלפי מעלה, 

ושהפינה הקטומה פונה כלפי 
 מטה לעבר החריץ. 

 הקפד שהחלק העליון של 
מגש ה-SIM יתאים בחריץ של מגש 

 .SIM-ה 

 הכנס את הסוללה.

השב את המכסה האחורי 
למקומו. 
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הפעלת ההתקן
. לחץ ממושכות על 

אם ההתקן מבקש קוד UPIN  או קוד 
 נעילה, הזן את הקוד ולחץ 

. ברירת המחדל לקוד הנעילה  על 
היא 12345.

בהפעלה הראשונה של ההתקן, ייתכן 
שתתבקש לבחור מדינה ועיר ולהגדיר שעה 
ותאריך. למציאת המדינה או העיר, הזן את 

האותיות הראשונות של השם.

ההתקן שברשותך מצויד באנטנות פנימיות.

 הערה: בדומה 
לכל התקן אחר 

שמשדר גלי רדיו, 
הימנע מנגיעה באנטנה 
שלא לצורך כשההתקן 

פועל. לדוגמה, אל תיגע 
באנטנה הסלולרית 

בעת שיחה בטלפון. 
מגע באנטנה קולטת או 

משדרת משפיע על איכות 
תקשורת הרדיו, עלול לגרום להתקן לפעול בהספק חשמלי גבוה 

מהדרוש, ולצמצם את משך חיי הסוללה. 

אנטנה סלולרית
Bluetooth טכנולוגיית
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הכנסת כרטיס זיכרון
 השתמש רק בכרטיסים תואמים מסוג microSD שאושרו על-ידי

Nokia לשימוש עם התקן זה. Nokia משתמשת בתקנים 
תעשייתיים מאושרים עבור כרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים 

מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול 
לגרום נזק לכרטיס ולהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

להכנסת כרטיס הזיכרון, 
 משוך כלפי 

 חוץ את מכסה 
 .microSD-ה 

 1

 פתח את מכסה 
 .microSD-ה

הכנס את כרטיס הזיכרון 
לתוך החריץ. כאשר גב 

 ההתקן 
פונה כלפיך, ודא שאזור 
המגעים שבכרטיס פונה 
כלפי מטה ולכיוון החריץ.

 דחוף את הכרטיס פנימה. כשהכרטיס יינעל במקומו, 
תשמע נקישה. 

סגור את המכסה. לא ניתן להשתמש 
בכרטיס זיכרון אם המכסה פתוח.

הוצאת כרטיס הזיכרון
לפני הוצאת כרטיס הזיכרון, לחץ על 
 ובחר הסרת כרטיס זיכרון. כל 

היישומים נסגרים.
כאשר מוצגת השאלה הסרת כרטיס הזיכרון תסגור את כל 

היישומים הפתוחים. האם להסיר?, בחר כן.
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כאשר מוצגת ההודעה הסר את כרטיס 
הזיכרון ולחץ על ‘אישור’, פתח את 

הדלת של חריץ כרטיס הזיכרון. 
לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר 

אותו מהחריץ.
משוך את כרטיס הזיכרון החוצה. אם 

ההתקן פועל, בחר אישור. 
 חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, 
שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה 

כלשהי עלולה לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן, ונתונים 
ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

השמעת מוסיקה
אל תחבר מוצרים המפיקים אות פלט, מכיוון שהם עלולים לגרום 

.Nokia AV נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו למחבר

בעת חיבור למחבר Nokia AV של התקן חיצוני כלשהו או דיבורית 
אישית השונים מאלה שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם ההתקן, 

שים לב במיוחד לעוצמת הקול.

כדי להאזין למוסיקה בתבנית דיגיטלית באמצעות נגן המוסיקה, 
הכנס דיבורית אישית למחבר השמע. לנגן המוסיקה יש שתי 
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תצוגות: תפריט מוסיקה לבחירת מוסיקה 
ומושמע עכשיו להאזנה למוסיקה. 

השמעת מוסיקה עם פומית סגורה
במצב המתנה, לחץ על  לכניסה 

לתפריט מוסיקה.
בחר את המוסיקה שברצונך להשמיע 

. ולחץ על 
במושמע עכשיו, השתמש במקשים 
החיצוניים לשימוש מהיר כדי לשלוט 

בהשמעה:

 לחץ על  כדי להשמיע או להשהות שיר.
בעת השהייה של שיר, מוצגת רשימה של הרצועות הנוכחיות 

שאתה מאזין להן.
לחץ על  כדי להחזיר את הרצועה לאחור או לדלג לאחור.
לחץ על  כדי להריץ את הרצועה קדימה או לדלג קדימה.

 למעבר בין מושמע עכשיו ותפריט מוסיקה, לחץ 
. על 

שימוש במצלמה
ההתקן כולל שתי מצלמות, מצלמה ברזולוציה גבוהה בגב ההתקן 

ומצלמה משנית ברזולוציה נמוכה בחלק הפנימי של הפומית. 
באפשרותך להשתמש בשתי המצלמות לצילום תמונות סטילס 

ולהקלטת וידאו.
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צילום תמונות במצלמה הראשית
כדי להפעיל את המצלמה, לחץ למשך יותר משנייה על מקש 

הצילום. העינית נפתחת.
לצילום תמונה, לחץ שוב על מקש 
הצילום. להקלטת וידאו, פתח את 

 הפומית ובחר אפשרויות < מצב וידאו.
כדי להשתמש במצלמה המשנית, פתח 

 את הפומית ובחר אפשרויות < 
שימוש במצלמה משנית.

תמיכה
עזרה

 פונקציית העזרה מספקת הוראות בזמן השימוש בהתקן. 
כדי לגשת לעזרה מתוך יישום, בחר אפשרויות < עזרה.

מדריך למשתמש
לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.

מידע מקוון
להורדת הגרסה האחרונה של המדריך ולקבלת מידע נוסף, הורדות 

 ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בקר בכתובת
.Nokia או באתר האינטרנט המקומי של www.nseries.com/support
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N76 , Nseries , Nokia Connecting People , Nokia ו-Navi  הם 
 .Nokia Corporation סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של

שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות 
סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו 
בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.


