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Tlaèidlá a súèasti (zatvorený a otvorený vyklápací kryt)
V nasledujúcom texte pou¾ívame oznaèenie Nokia N76.

1 Pravé tlaèidlo na kryte 
2 Stredné tlaèidlo 
3 Åavé tlaèidlo na kryte 
4 Sekundárny fotoaparát s ni¾¹ím rozlí¹ením
5 Snímaè osvetlenia
6 Výberové tlaèidlá  a 
7 Tlaèidlo Menu  na otvorenie hlavného menu
8 Multimediálne tlaèidlo  na otvorenie menu 

Multimédiá
9 Tlaèidlo Vola» 
10 Tlaèidlo Koniec 
11 Tlaèidlo Upravi»  na otvorenie zoznamu 

príkazov na úpravu textu
12 Tlaèidlo Vymaza» 
13 Navigaèné tlaèidlo Navi™ , , ,  

(v nasledujúcom texte pou¾ívame oznaèenie 
navigaèné tlaèidlo) a stredné výberové tlaèidlo 

14 Èíselné tlaèidlá



Tlaèidlá a súèasti (vrchná a zadná èas» prístroja)
1 Vypínaè 
2 Mini USB konektor na pripojenie ku kompatibilnému 

poèítaèu (pod krytom USB)
3 AV konektor Nokia pre kompatibilné headsety 

alebo slúchadlá
4 Tlaèidlá Zoom/Hlasitos»/navigaèné tlaèidlá
5 Tlaèidlo voåby re¾imu 
6 Tlaèidlo snímania 
7 Hlavný fotoaparát pre snímky a videozáznamy 

s vysokým rozlí¹ením
8 Blesk fotoaparátu
9 Konektor pre nabíjaèku
10 Otvor pre kompatibilnú pamä»ovú kartu microSD
3



4

Vlo¾enie karty USIM a batérie
Karta USIM je roz¹írenou verziou karty SIM a podporujú 
ju mobilné telefóny urèené pre siete UMTS.

Uchovávajte v¹etky karty SIM mimo dosahu malých detí.

Pred vybratím batérie prístroj v¾dy vypnite a odpojte 
od nabíjaèky.

O dostupnosti a mo¾nostiach pou¾ívania slu¾ieb SIM karty 
sa informujte u dodávateåa svojej SIM karty. Mô¾e ním by» 
poskytovateå slu¾ieb alebo iný dodávateå.

Poèas intenzívnej¹ej èinnosti napríklad poèas aktívneho 
zdieåania videodát alebo vysokorýchlostného dátového 
spojenia, sa mô¾e zariadenie zahria». Vo väè¹ine prípadov 
je to normálne. Ak máte podozrenie, ¾e zariadenie 
nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému 
servisnému stredisku.
1 Odstráòte ochrannú 

fóliu s in¹trukciami 
z krytu batérie.

2 Otoète prístroj zadnou 
stranou k sebe a vysuòte 
kryt smerom nadol.

3 Vyberte dr¾iak karty SIM 
z otvoru potiahnutím 
fólie alebo úchytu 
dr¾iaka karty SIM.

4 Vlo¾te kartu USIM do 
dr¾iaka karty SIM. Skontrolujte, èi je 
plô¹ka s kontaktmi na karte otoèená 
smerom nahor a èi zrezaný roh karty 
smeruje k zrezanej èasti dr¾iaka.

 Tip! Mô¾ete odstráni» fóliu zo spodnej èasti 
dr¾iaka karty SIM.



5 Zasuòte dr¾iak karty 
SIM naspä» do otvoru. 
Skontrolujte, èi je plô¹ka 
s kontaktmi na karte 
otoèená smerom nahor 
a èi zrezaný roh smeruje 
k otvoru.
Vrchná záklopka dr¾iaka karty 
SIM pasuje do otvoru dr¾iaka 
karty SIM.

6 Vlo¾te batériu.

7 Nasaïte zadný kryt.

Zapnutie telefónu
1 Stlaète a podr¾te tlaèidlo .
2 Ak prístroj vy¾iada UPIN kód alebo 

blokovací kód, zadajte ho a stlaète 
tlaèidlo . Od výrobcu máte 
nastavený blokovací kód 12345.

Pri prvom zapnutí si mo¾no prístroj 
vy¾iada, aby ste vybrali krajinu 
a mesto a nastavili èas a dátum. 
Krajinu a mesto nájdete v zozname 
tak, ¾e zadáte prvé písmeno názvu.
Vá¹ prístroj má vnútorné antény.

 Poznámka: 
Podobne ako pri 
iných 
rádiofrekvenèných 
prístrojoch sa 
zbytoène 
nedotýkajte 
antény, keï ju 
prístroj vyu¾íva. 
Nedotýkajte sa 
celulárnej antény napríklad poèas hovoru. Kontakt 
s vysielacou alebo prijímacou anténou zhor¹uje kvalitu 
rádiovej komunikácie a mô¾e spôsobi», ¾e prístroj bude 
pracova» s vy¹¹ím výkonom, ne¾ je normálne potrebné, 
a batéria sa skôr vybije.
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1 Celulárna anténa
2 Technológia Bluetooth

Vlo¾enie pamä»ovej karty
Pou¾ívajte iba kompatibilné karty microSD schválené 
spoloènos»ou Nokia, urèené na pou¾itie v tomto prístroji. 
Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre 
pamä»ové karty, ale karty niektorých znaèiek nemusia by» 
úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri pou¾ití 
nekompatibilnej karty mô¾e dôjs» k po¹kodeniu karty 
a prístroja a mô¾e dôjs» aj k poru¹eniu dát ulo¾ených na karte.
1 Ak chcete vlo¾i» 

pamä»ovú kartu, 
vytiahnite kryt karty 
microSD.

2 Otoèením otvorte kryt 
karty microSD.

3 Vlo¾te do otvoru 
pamä»ovú kartu. 
Otoète prístroj 
zadnou stranou 
k sebe a skontrolujte, 
èi plô¹ka s kontaktmi 

na pamä»ovej karte smeruje nadol a k otvoru.
4 Zatlaète kartu dovnútra. 

Keï karta zapadne na miesto, 
budete poèu» jemné cvaknutie.

5 Zatvorte kryt. Pamä»ovú kartu 
nemo¾no pou¾íva», ak je kryt 
otvorený.

Vysunutie pamä»ovej karty
1 Pred vysunutím karty stlaète 

tlaèidlo  a zvoåte polo¾ku Vybra» pam. kartu. 
V¹etky aplikácie sa zatvoria.

2 Po zobrazení správy Vybratím pamä»ovej karty sa 
zatvoria v¹etky otvorené aplikácie. Vybra» aj tak? 
zvoåte polo¾ku Áno.

3 Keï sa zobrazí správa Zvoåte 
pamä»ovú kartu a stlaète 
tlaèidlo OK, otvorte dvierka 
otvoru na pamä»ovú kartu.

4 Potlaèením uvoånite pamä»ovú 
kartu z otvoru.

5 Vytiahnite pamä»ovú kartu. 
Ak je telefón zapnutý, stlaète 
tlaèidlo OK.

 Dôle¾ité: Nevyberajte pamä»ovú kartu uprostred 
èinnosti, keï prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete 
kartu poèas zápisu alebo èítania, mô¾e dôjs» k po¹kodeniu 



pamä»ovej karty, ako aj prístroja, a dáta ulo¾ené na karte 
sa mô¾u znièi».
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Prehrávanie hudby
Nepripájajte produkty, ktoré vytvárajú výstupný signál, 
preto¾e mô¾e dôjs» k po¹kodeniu prístroja. Do AV konektora 
Nokia nepripájajte ¾iadny zdroj napätia.
Keï do AV konektora Nokia tohto prístroja pripájate iné 
externé zariadenia alebo headsety ne¾ tie, ktoré sú 
schválené spoloènos»ou Nokia pre pou¾ívanie s týmto 
zariadením, venujte zvý¹enú pozornos» úrovni hlasitosti.
Ak chcete poèúva» hudbu v digitálnom 
formáte prostredníctvom aplikácie 
Prehrávaè hudby, zasuòte konektor 
headsetu do audiokonektora. Aplikácia 
Prehrávaè hudby má dve okná: okno 
Hudobné menu na výber hudby a okno 
Prehrávajú sa na prehrávanie hudby.
Prehrávanie hudby so zavretým 
vyklápacím krytom
1 V pohotovostnom re¾ime 

stlaèením tlaèidla  vstúpite 
do menu Hudobné menu.

2 Vyberte hudbu, ktorú chcete 
prehra» a stlaète tlaèidlo .

V ponuke Prehrávajú sa mô¾ete ovláda» prehrávanie 
pomocou tlaèidiel rýchleho ovládania na kryte:
• Stlaèením tlaèidla  spustíte alebo preru¹íte 

prehrávanie piesne.

Poèas preru¹enia piesne sa zobrazí zoznam stôp, 
ktoré práve poèúvate.

• Stlaèením tlaèidla  sa presuniete v skladbe 
dozadu alebo preskoèíte na predchádzajúcu skladbu.

• Stlaèením tlaèidla  sa rýchlo presuniete v skladbe 
dopredu alebo preskoèíte na nasledujúcu skladbu.

• Ak chcete prepína» medzi oknami Prehrávajú sa 
a Hudobné menu, stlaète tlaèidlo .

Pou¾ívanie fotoaparátu
Telefón má dva fotoaparáty. Na zadnej strane prístroja 
sa nachádza fotoaparát s vysokým rozlí¹ením, na vnútornej 
strane vyklápacieho krytu je sekundárny fotoaparát 
s ni¾¹ím rozlí¹ením. Obidva fotoaparáty mo¾no pou¾i» 
na snímanie obrázkov a videoklipov.
Snímanie obrázkov hlavným fotoaparátom
1 Ak chcete zapnú» fotoaparát, stlaète a viac 

ako jednu sekundu podr¾te tlaèidlo snímania.
Otvorí sa håadáèik.

2 Fotografiu urobíte 
opätovným stlaèením 
tlaèidla snímania.
Ak chcete zaznamena» 
videoklip, otvorte vyklápací 
kryt a vyberte polo¾ku 
Voåby > Re¾im videa.



Ak chcete pou¾i» sekundárny fotoaparát, otvorte vyklápací 
kryt a vyberte polo¾ku Voåby > Druhé Foto-Video.
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Podpora

Pomocník
Funkcia pomocníka vám poradí pri pou¾ívaní prístroja. 
Ak chcete otvori» Pomocníka z príslu¹nej aplikácie, 
vyberte polo¾ku Voåby > Pomocník.

Pou¾ívateåskú príruèka
Pozrite si Pou¾ívateåskú príruèku, v ktorej nájdete ïal¹ie 
dôle¾ité informácie o va¹om prístroji.

Online
Nav¹tívte stránky www.nseries.com/support alebo webovú 
lokalitu miestneho zastúpenia spoloènosti Nokia, 
kde nájdete najnov¹iu verziu tohto návodu, dodatoèné 
informácie, súbory na naèítanie a slu¾by pre vá¹ 
produkt Nokia.

© 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 a Navi sú 
ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochrannými 
znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy 
produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente 
mô¾u by» ochrannými znaèkami alebo obchodnými 
oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.

Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie 
èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek 
forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoloènosti Nokia je zakázané.


