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Tipke in deli (odprti naèin)
V nadaljevanju Nokia N76.

1 Desna tipka na pokrovèku 
2 Srednja tipka 
3 Leva tipka na pokrovèku 
4 Dodatna kamera z ni¾jo loèljivostjo
5 Svetlobno tipalo
6 Izbirni tipki  in 
7 Menijska tipka  za dostop do glavnega menija
8 Veèpredstavnostna tipka  za dostop do 

veèpredstavnostnega menija
9 Klicna tipka 
10 Tipka za konec 
11 Tipka za urejanje  odpre seznam ukazov, 

ko urejate besedilo.
12 Tipka za brisanje 
13 Tipka za pomikanje Navi™ , , ,  

(v nadaljevanju tipka za pomikanje) in srednja 
izbirna tipka

14 ©tevilska tipkovnica



Tipke in deli (zgoraj in zadaj)
1 Tipka za vklop/izklop 
2 Mini prikljuèek USB za povezavo z zdru¾ljivim 

raèunalnikom (pod pokrovèkom)
3 AV-prikljuèek Nokia za zdru¾ljive slu¹alke
4 Tipki za pribli¾anje/glasnost/pomikanje
5 Tipka naèina 
6 Spro¾ilec 
7 Glavna kamera za snemanje fotografij ali videa 

z visoko loèljivostjo
8 Bliskavica
9 Prikljuèek za polnilnik
10 Re¾a za zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico microSD
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Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije
Kartica USIM je izbolj¹ana razlièica kartice SIM, 
ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in 
jo loèite od polnilnika.

Informacije o razpolo¾ljivosti in uporabi storitev kartice 
SIM dobite pri izdajatelju va¹e kartice SIM, tj. pri 
ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Naprava se bo med delovanjem, na primer aktivno 
souporabo videa ali hitro podatkovno povezavo, morda 
segrela. To je praviloma normalno. Èe se vam zdi, da 
naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo 
v najbli¾ji poobla¹èeni servis.
1 Odstranite folijo s 

pokrovèka za baterijo.

2 Napravo obrnite s hrbtno 
stranjo proti sebi in 
odstranite pokrovèek 
tako, da ga potisnete 
navzdol.

3 Odstranite dr¾alo 
kartice SIM iz re¾e tako, 
da izvleèete folijo ali 
dr¾alo.

4 Vstavite kartico (U)SIM 
v dr¾alo. Poskrbite, da so stiki na 
kartici obrnjeni navzgor in da je 
prirezani vogal kartice poravnan 
s prirezanim vogalom dr¾ala.

 Nasvet: Folijo na dnu dr¾ala kartice SIM 
lahko odstranite.



5 Dr¾alo kartice SIM 
potisnite v re¾o do 
konca. Stiki na kartici 
morajo biti obrnjeni 
navzgor, prirezani 
vogal pa proti re¾i.
Zgornji del dr¾ala 
kartice SIM se mora 
prilegati re¾i.

6 Vstavite baterijo.

7 Znova namestite hrbtni 
pokrovèek.

Vklop naprave
1 Pridr¾ite tipko .
2 Èe naprava zahteva kodo (U)PIN 

ali kodo za zaklepanje, jo vnesite 
in pritisnite . Koda za 
zaklepanje je tovarni¹ko 
nastavljena na 12345.

Ko napravo vklopite prviè, bo morda 
zahtevala, da izberete dr¾avo in 
mesto ter nastavite uro in datum. 
Èe ¾elite poiskati dr¾avo ali mesto, vnesite prve èrke imena.

Va¹a naprava ima notranje antene.

 Opomba: Kot 
pri vseh drugih 
radiooddajnih 
napravah se antene 
ne dotikajte po 
nepotrebnem med 
tem, ko deluje. 
Mobilne antene se 
na primer ne 
dotikajte med 
klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva 
na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroèi 
delovanje naprave z veèjo moèjo, kot bi bila potrebna, 
in hitrej¹e praznjenje baterije.
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1 Mobilna antena
2 Tehnologija Bluetooth

Vstavljanje pomnilni¹ke kartice
Uporabljajte samo zdru¾ljive pomnilni¹ke kartice microSD, 
ki jih je dru¾ba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. 
Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za 
pomnilni¹ke kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda 
ne bodo popolnoma zdru¾ljivi s to napravo. Uporaba 
nezdru¾ljive pomnilni¹ke kartice lahko po¹koduje napravo, 
kartico ali na njej shranjene podatke.

1 Èe ¾elite vstaviti 
pomnilni¹ko kartico, 
izvlecite pokrovèek 
za kartico microSD.

2 Odprite pokrovèek 
za kartico microSD.

3 Vstavite pomnilni¹ko 
kartico v re¾o. Ko je 
naprava obrnjena 
s hrbtnim delom proti 
vam, morajo biti stiki 
na kartici obrnjeni 
navzdol in proti re¾i.

4 Potisnite kartico navznoter. 
Ko je na mestu, se sli¹no zaskoèi.

5 Zaprite pokrovèek. Èe je odprt, 
ne morete uporabljati 
pomnilni¹ke kartice.

Odstranjevanje pomnilni¹ke 
kartice
1 Preden pomnilni¹ko kartico 

odstranite, pritisnite  in izberite Odstrani pomn. 
kart.. Vse aplikacije se zaprejo.

2 Ko naprava vpra¹a Ob odstranitvi pomnilni¹ke kartice 
se bodo vse aplikacije zaprle. Jo vseeno odstranim?, 
izberite Da.

3 Ko se prika¾e navodilo 
Odstranite pomnilni¹ko kartico 
in pritisnite 'OK', odprite vratca 
re¾e za pomnilni¹ko kartico.

4 Pritisnite pomnilni¹ko kartico, 
da jo sprostite iz re¾e.

5 Kartico povlecite iz re¾e. Èe je 
naprava vklopljena, izberite OK.

 Pomembno: Pomnilni¹ke kartice ne odstranjujte 
med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. 
Odstranitev kartice med delovanjem lahko po¹koduje 
pomnilni¹ko kartico, napravo ali na kartici 
shranjene podatke.



Predvajanje glasbe
Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi 
to lahko napravo po¹kodovalo. S prikljuèkom Nokia AV ne 
povezujte nobenega vira napetosti.
Èe s prikljuèkom Nokia AV pove¾ete katero koli zunanjo 
napravo ali druge slu¹alke (in ne tistih, ki jih je Nokia 
odobrila za uporabo s to napravo), bodite zlasti pozorni 
na nastavljeno stopnjo glasnosti.
Èe ¾elite z aplikacijo Predv. glasbe 
poslu¹ati digitalno glasbo, priklopite 
slu¹alke v zvoèni prikljuèek. V Predv. 
glasbe sta dva prikaza: Glasbeni 
meni za izbiranje glasbe in 
Predvajanje za poslu¹anje glasbe.
Predvajanje glasbe z zaprtim 
pokrovèkom
1 V pripravljenosti pritisnite , 

da odprete Glasbeni meni.
2 Izberite ¾eleno glasbo in pritisnite 

.

V prikazu Predvajanje nadzorujete predvajalnik 
s predstavnostnimi tipkami:
• Pritisnite tipko , da zaènete predvajanje skladbe 

ali ga zaèasno ustavite.
Ko zaèasno ustavite predvajanje, se prika¾e seznam 
skladb, ki jih poslu¹ate.

• Pritisnite , da previjete skladbo nazaj 
ali preskoèite na prej¹njo skladbo.

• Pritisnite , da previjete skladbo naprej 
ali preskoèite na naslednjo skladbo.

• S tipko  preklapljate med prikazoma 
Predvajanje in Glasbeni meni.

Uporaba kamere
Naprava ima dve kameri, eno z veliko loèljivostjo na 
zadnjem delu in eno z manj¹o loèljivostjo v notranjosti 
pokrovèka. Z obema lahko snemate fotografije in video 
posnetke.
Fotografiranje z glavno kamero
1 Kamero za¾enete tako, da vsaj za sekundo 

pridr¾ite spro¾ilec.
Odpre se iskalo.

2 Fotografijo posnamete tako, 
da znova pritisnete spro¾ilec.
Èe ¾elite posneti video, 
odprite pokrovèek in izberite 
Mo¾nosti > Video naèin.
Èe ¾elite uporabiti dodatno 
kamero, odprite pokrovèek 
in izberite Mo¾nosti > Upor. 
sekund. fotoap..
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Podpora

Pomoè
Funkcija za pomoè vam daje navodila, ko uporabljate 
napravo. V aplikacijah jo odprete tako, da izberete 
Mo¾nosti > Pomoè.

Priroènik za uporabo
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete 
v priroèniku za uporabo.

Spletna podpora
Na naslovu www.nseries.com/support ali lokalnem 
spletnem mestu Nokia poi¹èite najnovej¹o razlièico 
priroènika za uporabo, dodatne informacije, datoteke 
za nalaganje in storitve, povezane z va¹im izdelkom Nokia.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.
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