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Klawisze i inne elementy (obudowa i otwarta klapka)
Nazywany w dalszej czê¶ci Nokia N76.

1 Prawy klawisz na obudowie 
2 Klawisz ¶rodkowy 
3 Lewy klawisz na obudowie 
4 Kamera pomocnicza o ni¿szej rozdzielczo¶ci
5 Czujnik ¶wiat³a
6 Klawisze wyboru  i 
7 Klawisz menu  s³u¿y do przechodzenia do menu 

g³ównego
8 Klawisz multimediów  s³u¿y do przechodzenia 

do menu multimediów
9 Klawisz po³±czenia
10 Klawisz zakoñczenia 
11 Klawisz edycji  s³u¿y do otwierania listy poleceñ 

podczas edycji tekstu
12 Klawisz usuwania 
13 Klawisz przewijania Navi™ , , ,  

(w dalszej czê¶ci nazywany klawiszem przewijania) 
i ¶rodkowy klawisz wyboru 

14 Klawiatura numeryczna



Klawisze i inne elementy (góra i ty³)
1 Klawisz wy³±cznika
2 Z³±cze miniUSB umo¿liwiaj±ce po³±czenie 

z kompatybilnym komputerem (pod pokryw± USB)
3 Z³±cze audio-wideo firmy Nokia do pod³±czania 

kompatybilnych zestawów s³uchawkowych i s³uchawek
4 Klawisze pomniejszania/powiêkszania/g³o¶no¶ci/

przewijania
5 Klawisz dostêpu do Galerii wideo i zdjêæ 
6 Klawisz fotografowania 
7 Kamera g³ówna do robienia zdjêæ i nagrywania 

wideo o wysokiej rozdzielczo¶ci
8 Lampa b³yskowa
9 Z³±cze ³adowarki
10 Gniazdo kompatybilnej karty pamiêci microSD
3
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Wk³adanie karty USIM i baterii
Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, 
przeznaczona do u¿ytku w telefonach UMTS.

Wszystkie karty SIM nale¿y przechowywaæ w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

Przed ka¿dym wyjêciem baterii nale¿y urz±dzenie 
wy³±czyæ i od³±czyæ je od ³adowarki.

W sprawie dostêpno¶ci i sposobu korzystania z us³ug karty 
SIM skontaktuj siê ze sprzedawc± tej karty. Mo¿e nim byæ 
us³ugodawca lub inny sprzedawca.

Podczas d³u¿szego dzia³ania, np. w przypadku aktywnej 
sesji udostêpniania wideo lub szybkiego po³±czenia 
pakietowego, urz±dzenie mo¿e siê nagrzaæ. W wiêkszo¶ci 
sytuacji jest to normalny objaw. Je¶li podejrzewasz, ¿e 
urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy 
w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.
1 Zdejmij foliê 

z instrukcjami 
z pokrywy baterii.

2 Obróæ urz±dzenie ty³em 
w swoj± stronê i zdejmij 
obudowê, przesuwaj±c 
j± w dó³.

3 Aby wyj±æ korytko karty 
SIM z jego gniazda, 
wyci±gnij foliê lub 
uchwyt korytka 
karty SIM.

4 W³ó¿ kartê USIM do 
korytka karty SIM. Styki karty 
powinny byæ skierowane w górê, 
a jej ¶ciêty róg powinien byæ 
ustawiony w kierunku ¶ciêtego rogu korytka.

 Wskazówka: mo¿esz zdj±æ foliê z do³u 
korytka karty SIM.



5 Wsuñ korytko karty SIM 
maksymalnie do jego 
gniazda. Styki karty 
powinny byæ skierowane 
w górê, a jej ¶ciêty róg 
ustawiony w kierunku 
gniazda.
Górne skrzyde³ko 
korytka karty SIM przylega 
do gniazda tego korytka.

6 W³ó¿ bateriê.

7 Za³ó¿ tyln± obudowê.

W³±czanie urz±dzenia
1 Naci¶nij i przytrzymaj .
2 Je¶li urz±dzenie za¿±da podania 

kodu UPIN lub kodu blokady, 
wprowad¼ ten kod i naci¶nij . 
Fabrycznie ustawiony kod blokady 
to 12345.

Przy pierwszym w³±czaniu urz±dzenia 
mo¿e pojawiæ siê pro¶ba o wybranie 
kraju i miasta oraz ustawienie godziny i daty. 
Aby znale¼æ kraj lub miasto, wprowad¼ kilka 
pierwszych liter jego nazwy.
Urz±dzenie to ma anteny wewnêtrzne.

 Uwaga: tak jak 
w przypadku ka¿dego 
innego urz±dzenia 
nadawczo-
odbiorczego, 
nie dotykaj 
bez potrzeby 
funkcjonuj±cej 
anteny. Na przyk³ad, 
unikaj dotykania 
anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. 

Kontakt z anten± wysy³aj±c± lub odbieraj±c± sygna³ 
wp³ywa na jako¶æ komunikacji radiowej. Mo¿e 
przyczyniaæ siê do niepotrzebnego wzrostu pobierania 
energii przez urz±dzenie i skróciæ ¿ywotno¶æ baterii.
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1 Antena komórkowa
2 Technologia Antena Bluetooth

Wk³adanie karty pamiêci
Korzystaj wy³±cznie z kart pamiêci microSD 
kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmê Nokia 
do u¿ytku z tym urz±dzeniem. Chocia¿ firma Nokia 
przestrzega standardów przyjêtych w bran¿y kart pamiêci, 
to karty niektórych producentów mog± nie byæ w pe³ni 
kompatybilne z tym urz±dzeniem. Niekompatybilna karta 
mo¿e ulec uszkodzeniu i uszkodziæ urz±dzenie. Istnieje 
te¿ ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

1 Aby w³o¿yæ kartê 
pamiêci, wyci±gnij 
pokrywê karty microSD.

2 Odsuñ pokrywê karty 
microSD.

3 W³ó¿ kartê pamiêci do 
gniazda. Gdy zwrócisz 
urz±dzenie ty³em 
w swoj± stronê, styki 
karty powinny byæ 

skierowane w dó³ i ustawione w kierunku gniazda.
4 Wci¶nij kartê. Gdy karta 

zatrza¶nie siê na swoim 
miejscu, us³yszysz klikniêcie.

5 Zamknij pokrywê. Otwarta 
pokrywa uniemo¿liwia 
korzystanie z karty pamiêci.

Wyjmowanie karty pamiêci
1 Przed wyjêciem karty pamiêci 

naci¶nij  i wybierz Usuñ kartê pamiêci. 
Wszystkie aplikacje zostan± zamkniête.

2 Gdy zostanie wy¶wietlony komunikat Wyjmuj±c kartê 
pamiêci, zamkniesz otwarte aplikacje. Chcesz wyj±æ 
mimo to?, wybierz Tak.

3 Gdy zostanie wy¶wietlony 
komunikat Wyjmij kartê 
pamiêci i naci¶nij OK, otwórz 
pokrywê gniazda karty pamiêci.

4 Naci¶nij kartê, aby zwolniæ 
jej zatrzask.

5 Wyjmij kartê pamiêci. 
Je¶li urz±dzenie jest w³±czone, 
wybierz OK.

 Wa¿ne: nigdy nie wyjmuj karty pamiêci w trakcie 
wykonywania operacji na tej karcie. Wyjêcie karty w takim 
momencie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie samej karty 
pamiêci, jak równie¿ urz±dzenia. Uszkodzeniu mog± te¿ 
ulec zapisane na karcie dane.



Odtwarzanie muzyki
Nie nale¿y pod³±czaæ produktów, które generuj± sygna³ 
wyj¶ciowy, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ awariê 
urz±dzenia. Do z³±cza audio-wideo firmy Nokia nie 
nale¿y ³±czaæ ¿adnych ¼róde³ napiêcia.

Po pod³±czeniu do z³±cza audio-wideo firmy Nokia 
jakiegokolwiek urz±dzenia zewnêtrznego lub zestawu 
s³uchawkowego innego ni¿ zalecane przez firmê Nokia 
do u¿ytku z tym urz±dzeniem nale¿y zwróciæ szczególn± 
uwagê na poziom g³o¶no¶ci.

Aby s³uchaæ muzyki przy u¿yciu 
aplikacji Odtw. muzyczny, pod³±cz 
zestaw s³uchawkowy do z³±cza audio. 
Aplikacja Odtw. muzyczny ma dwa 
widoki: Menu Muzyka, s³u¿±cy do 
wybierania muzyki, oraz Odtwarzanie, 
umo¿liwiaj±cy jej s³uchanie.
Odtwarzanie muzyki przy zamkniêtej 
klapce
1 W trybie gotowo¶ci naci¶nij , 

aby przej¶æ do Menu Muzyka.
2 Wybierz muzykê do odtwarzania 

i naci¶nij .
W widoku Odtwarzanie do sterowania odtwarzaniem 
s³u¿± klawisze szybkiego dostêpu znajduj±ce siê na klapce:
• Naci¶nij , aby rozpocz±æ lub wstrzymaæ 

odtwarzanie utworu.

Po wstrzymaniu odtwarzania zostanie wy¶wietlona 
lista aktualnie s³uchanych utworów.

• Naci¶nij , aby przewin±æ utwór do ty³u 
lub przeskoczyæ do ty³u.

• Naci¶nij , aby przewin±æ utwór do przodu 
lub przeskoczyæ do przodu.

• Aby prze³±czaæ widoki Odtwarzanie i Menu Muzyka, 
naci¶nij .

Korzystanie z kamery
Urz±dzenie jest wyposa¿one w dwie kamery — jedn± 
o wysokiej rozdzielczo¶ci umieszczon± z ty³u i drug± 
o ni¿szej rozdzielczo¶ci, która znajduje siê po wewnêtrznej 
stronie klapki. Obie kamery umo¿liwiaj± robienie zdjêæ 
i nagrywanie filmów wideo.
Robienie zdjêæ kamer± g³ówn±
1 Aby uruchomiæ kamerê, naci¶nij i przytrzymaj klawisz 

fotografowania co najmniej przez 1 sekundê.
Zostanie otwarty wizjer.

2 Aby zrobiæ zdjêcie, 
naci¶nij ponownie klawisz 
fotografowania.
Aby nagraæ wideo, otwórz 
klapkê i wybierz Opcje > 
Tryb wideo.
Aby u¿yæ kamery pomocniczej, 
otwórz klapkê i wybierz 
Opcje > U¿yj drugiej kamery.
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Pomoc techniczna

Pomoc
Funkcja pomocy wy¶wietla instrukcje dotycz±ce 
korzystania z urz±dzenia. Aby z dowolnej aplikacji 
otworzyæ tekst pomocy, wybierz Opcje > Pomoc.

Instrukcja obs³ugi
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu 
znajdziesz w instrukcji obs³ugi.

Internet
Odwied¼ witrynê www.nseries.com/support lub lokaln± 
witrynê internetow± firmy Nokia. Znajdziesz tam 
najnowsz± wersjê instrukcji obs³ugi, dodatkowe 
informacje, pliki do pobrania, a tak¿e us³ugi 
zwi±zane z posiadanym produktem firmy Nokia.
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