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Taste ºi pãrþi componente (capac ºi clapã deschise)
Denumit în cele ce urmeazã Nokia N76.

1 Tasta capac dreapta 
2 Tasta din mijloc 
3 Tasta capac stânga 
4 Aparat foto-video secundar cu rezoluþie mai scãzutã
5 Senzorul de luminã
6 Taste de selecþie  ºi 
7 Tasta de meniu  pentru a accesa meniul principal
8 Tasta multimedia  pentru a accesa meniul 

multimedia
9 Tasta de apelare 
10 Tasta de terminare 
11 Tasta de editare  pentru a deschide o listã 

de comenzi atunci când editaþi text
12 Tasta de ºtergere 
13 Tasta de parcurgere Navi™ , , ,  

(denumitã în continuare tastã de parcurgere) 
ºi tasta de selecþie din mijloc

14 Tastaturã numericã



Taste ºi elemente componente (pãrþile superioarã ºi din spate)
1 Tasta de pornire
2 Conector mini USB pentru conectarea la calculatoare 

compatibile (sub capacul USB)
3 Conector AV Nokia pentru seturi cu cascã sau 

cãºti compatibile
4 Tasta de apropiere/depãrtare, volum ºi parcurgere
5 Tasta mod 
6 Tasta de captare 
7 Aparat foto-video principal pentru captare de imagini 

la rezoluþie înaltã ºi pentru înregistrare video
8 Bliþul aparatului foto-video
9 Conector pentru încãrcãtor
10 Locaº pentru cartela de memorie pentru cartelã 

microSD compatibilã
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Introducerea cartelei USIM ºi a acumulatorului
Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei 
SIM ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS.

Nu lãsaþi cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriþi întotdeauna 
aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor.

Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la 
utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactaþi distribuitorul 
cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau 
alt distribuitor.

În timpul funcþionãrii caracteristicilor extinse, cum ar fi în 
timpul unei sesiuni active de partajare video sau al unei 
conexiuni de date de mare vitezã, este posibil ca aparatul 
sã se încãlzeascã. În majoritatea cazurilor, acesta este un 
lucru normal. Dacã suspectaþi cã aparatul nu funcþioneazã 
corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de 
service autorizat.
1 Scoateþi folia cu 

instrucþiuni de pe 
capacul 
compartimentului 
acumulatorului.

2 Cu partea din spate a 
aparatului întoarsã spre 
Dvs., scoateþi capacul 
prin glisare în jos.

3 Pentru a scoate suportul 
SIM din fanta acestuia, 
trageþi de folie sau de 
mânerul suportului SIM 
cãtre exterior.

4 Introduceþi cartela 
USIM în suportul SIM. Zona cu 
contacte a cartelei trebuie sã fie 
orientatã în sus ºi colþul tãiat al 
cartelei trebuie sã fie orientat cãtre colþul tãiat 
al suportului.

 Indicaþie! Puteþi îndepãrta folia de pe partea 
inferioarã a suportului SIM.



5 Glisaþi suportul SIM 
pânã la capãt în locaºul 
sãu. Zona cu contacte 
trebuie sã fie orientatã 
în sus, iar colþul tãiat 
trebuie sã fie orientat 
cãtre locaº.
Reþineþi faptul cã placa 
superioarã a suportului SIM 
se potriveºte exact în locaº.

6 Introduceþi 
acumulatorul.

7 Puneþi la loc 
capacul spate.

Pornirea aparatului
1 Apãsaþi si menþineþi apãsat .
2 Dacã aparatul solicitã un cod 

UPIN sau un cod de blocare, 
introduceþi-l ºi apãsaþi . 
Codul de blocare setat în fabricã 
este 12345.

La prima pornire a aparatului, este 
posibil ca acesta sã vã solicite sã 
selectaþi þara ºi oraºul de reºedinþã ºi 
sã reglaþi ceasul ºi data aparatului. Pentru a gãsi þara 
sau oraºul, introduceþi primele litere ale numelui acestuia.

Aparatul Dvs. dispune de antene interne.

 Observaþie: Ca 
ºi în cazul oricãrui 
aparat de emisie 
radio, nu atingeþi 
în mod inutil 
antena în timpul 
utilizãrii acesteia. 
De exemplu, nu 
atingeþi antena 
telefonului mobil 
în timpul unei convorbiri telefonice. Contactul 
cu antena care emite sau primeºte semnale afecteazã 
calitatea convorbirii ºi poate provoca funcþionarea 
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aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât 
este necesar în mod normal ºi poate reduce durata 
de viaþã a acumulatorului.

1 Antena celularã
2 Tehnologie Bluetooth

Introducerea cartelei de memorie
Utilizaþi numai cartele microSD compatibile omologate de 
Nokia pentru a fi folosite cu acest aparat. Nokia utilizeazã 
standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, 
dar este posibil ca anumite mãrci sã nu fie perfect 
compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot 
provoca defecþiuni ale cartelei ºi aparatului, afectând 
ºi datele stocate pe cartelã.

1 Pentru a introduce 
cartela de memorie, 
extrageþi capacul 
microSD.

2 Rãsuciþi capacul 
microSD pentru 
a-l deschide.

3 Introduceþi o cartela 
de memorie în locaº. 
Cu partea din spate 
a aparatului întoarsã 
cãtre Dvs., asiguraþi-
vã cã zona 
contactelor de pe cartelã este orientatã în jos, 
cãtre locaº.

4 Împingeþi cartela înãuntru. Când 
cartela se blocheazã în locaºul 
sãu, veþi auzi un clic.

5 Închideþi capacul. Atunci când 
capacul este deschis, cartela de 
memorie nu se poate utiliza.

Scoaterea cartelei de memorie
1 Înainte de a scoate cartela de 

memorie, apãsaþi  ºi selectaþi Scoatere cart. 
mem.. Toate aplicaþiile vor fi închise.

2 Când se afiºeazã Scoaterea cartelei de memorie va 
închide toate aplicaþiile deschise. Scoateþi cartela?, 
selectaþi Da.



3 Când se afiºeazã Scoateþi 
cartela de memorie ºi apãsaþi 
„OK”, deschideþi uºa locaºului 
cartelei de memorie.

4 Apãsaþi pe cartela de memorie 
pentru a o elibera din locaº.

5 Scoateþi cartela de memorie. 
Dacã aparatul este pornit, 
selectaþi OK.

 Important: Nu scoateþi cartela de memorie în timpul 
unei operaþii de accesare a acestei cartele. Scoaterea unei 
cartele în timpul unei operaþii de accesare a acesteia poate 
deteriora atât cartela de memorie ºi/sau aparatul, cât 
ºi datele stocate pe cartela respectivã.

Redarea muzicii
Nu conectaþi la aparat produse care creeazã un semnal 
de ieºire, deoarece este posibil sã deterioreze aparatul. 
Nu conectaþi surse de tensiune la conectorul Nokia AV.

Atunci când conectaþi orice dispozitiv extern sau set cu 
cascã, altele decât cele omologate de Nokia pentru a fi 
utilizate cu conectorul Nokia AV, acordaþi atenþie sporitã 
nivelului volumului.

Pentru a asculta muzicã în format 
digital cu Music player, conectaþi 
cãºtile la conectorul audio. Music 
player are douã ecrane: 
Meniu muzicã pentru a selecta 
muzicã ºi Redare în curs pentru 
a asculta muzicã.
Redarea muzicii cu clapa închisã
1 În modul de aºteptare, apãsaþi 

tasta  pentru a accesa 
Meniu muzicã.

2 Selectaþi muzica pe care doriþi 
s-o redaþi ºi apãsaþi .

În Redare în curs, utilizaþi tastele rapide de pe capac 
pentru a controla redarea:
• Apãsaþi  pentru a reda o melodie sau pentru 

a trece în pauzã redarea acesteia.
Atunci când treceþi în pauzã redarea unei melodii, 
se afiºeazã lista melodiilor pe care le ascultaþi 
în momentul respectiv.

• Apãsaþi  pentru a derula înapoi melodia 
sau pentru a face salturi înapoi.

• Apãsaþi  pentru a derula înainte melodia 
sau pentru a face salturi înainte.

• Pentru a comuta între profilul Redare în curs 
ºi cel Meniu muzicã apãsaþi ºi menþineþi 
apãsatã tasta .
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Utilizarea aparatului foto-video
Aparatul este prevãzut cu douã aparate foto-video: unul 
de mare rezoluþie în spatele aparatului ºi unul de rezoluþie 
mai micã, în interiorul clapei. Puteþi utiliza ambele aparate 
pentru fotografii ºi pentru înregistrãri video.
Fotografierea cu aparatul foto-video principal
1 Pentru a porni aparatul, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã 

tasta de captare timp de peste o secundã.
Se deschide vizorul.

2 Pentru a face o fotografie, 
apãsaþi din nou tasta 
de captare.
Pentru a înregistra un 
videoclip, deschideþi clapa 
ºi selectaþi Opþiuni > 
Mod video.
Pentru a utiliza aparatul 
secundar, deschideþi clapa ºi 
selectaþi Opþiuni > Utilizare foto-video sec..

Asistenþã

Ajutor
Funcþia de ajutor furnizeazã instrucþiuni când utilizaþi 
aparatul. Pentru a accesa aceastã funcþie dintr-o aplicaþie, 
selectaþi Opþiuni > Ajutor.

Ghidul utilizatorului
Pentru alte informaþii importante referitoare la aparatul 
Dvs., consultaþi ghidul utilizatorului.

Internet
Cãutaþi la www.nseries.com/support sau pe site-ul local 
Nokia Web ultima versiune a ghidului utilizatorului, 
informaþii suplimentare, materiale ce pot fi preluate 
din reþea ºi servicii în legãturã cu produsul Dvs. Nokia.
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