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Toetsen en onderdelen (voorkant en zijkant)
Modelnummer: Nokia N77-1.

Hierna aangeduid als de Nokia N77.

1 Lichtsensor

2 Tweede camera met lagere resolutie

3 Selectietoetsen (  en )

4 NaviTM-bladertoets (hierna aangeduid 
als de bladertoets) waarmee u naar links, 
rechts, omhoog of omlaag kunt gaan. 
Druk op de toets in het midden ( ) om te 
selecteren, te accepteren of te activeren.

5 Beltoets ( )

6 Eindetoets ( )

7 Menutoets ( ) om het hoofdmenu 
te openen

8 Multimediatoets ( ) om het 
multimediamenu en de Music Player 
te openen

9 Bewerkingstoets ( ) om een lijst met 
opdrachten voor tekstbewerking te openen

10 Wistoets ( )

11 Zoom-/volumetoets ( )

12 Toets voor mobiele tv ( ) om de toepassing Mobiele tv te openen

13 Opnametoets ( ) voor het maken van foto's en het opnemen van video's



Toetsen en onderdelen (achterkant)
14 Aan/uit-toets ( )

15 Stereoluidsprekers

16 Hoofdcamera voor het maken van foto's en 
het opnemen van video's met een hogere resolutie

17 Cameraflash

18 Geheugenkaartsleuf voor een compatibele 
microSD-kaart

19 Aansluiting voor oplader

20 Pop-PortTM-aansluiting voor een 
USB-gegevenskabel, hoofdtelefoon en 
andere compatibele accessoires



De (U)SIM-kaart en de batterij plaatsen
De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele 
UMTS-telefoons.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over 
het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider of een andere leverancier zijn.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u 
de batterij verwijdert.

1 Houd de achterkant van het apparaat naar u toe, druk de 
ontgrendeling (1) in, schuif de cover (2) naar voren en til 
deze omhoog (3).

2 Trek de SIM-kaarthouder uit de SIM-kaarthoudersleuf (4). 

3 Plaats de (U)SIM-kaart in de kaarthouder (5). Zorg ervoor dat 
de schuine hoek van de kaart naar de schuine hoek van de houder 
wijst en dat de contactpunten van de kaart naar beneden zijn 
gericht.  Schuif de houder terug in de sleuf (6).

4  Plaats de batterij (7) en plaats de achtercover terug.



Het apparaat inschakelen
1 Houd de aan/uit-toets ( ) ingedrukt.
2 Als u wordt gevraagd om een (U)PIN-code of blokkeringscode, 

toetst u deze in en drukt u op . De fabrieksinstelling voor 
de blokkeringscode is 12345.

Uw apparaat heeft interne antennes.
 Opmerking: Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig 

contact met een antenne te worden vermeden wanneer de antenne in 
gebruik is. Bijvoorbeeld, vermijdt contact met de antenne gedurende 
een telefoongesprek. Het aanraken van een zendende of ontvangende 
antenne kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de 
radiocommunicatie en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer 
stroom verbruikt dan anderszins noodzakelijk en kan de levensduur 
van de batterij verkorten.

1 Antenne
2 DVB-H-antenne voor de ontvangst van mobiele tv-uitzendingen
3 Bluetooth-technologie
• Wanneer u het toestel de eerste keer aanzet, wordt mogelijk naar de 

volgende informatie gevraagd: Sel. hdge stad:, Tijd: en Datum:. Gebruik de bladertoets en 
de cijfertoetsen. Voer de eerste letters van een stad in om deze te zoeken. De geselecteerde 
stad bepaalt ook de tijdzone voor de klok van het apparaat.

• Druk op  om het hoofdmenu te openen.
Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet 
te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw 
apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, 
zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer 
informatie contact op met uw serviceprovider.



De batterij opladen
1 Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
2 Sluit het snoer aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren 

voordat de indicator gaat bewegen.
3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en 

daarna van het stopcontact.

Toetsenbordvergrendeling
Gebruik de toetsenbordvergrendeling om ervoor te zorgen dat de toetsen niet per ongeluk 
kunnen worden ingedrukt.

Als u de toetsen wilt vergrendelen, drukt u in de stand-by modus op  en op . 
Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, verschijnt  in het scherm.

Als u de toetsen wilt ontgrendelen, drukt u op  en op .

Wanneer het toetsenbord is vergrendeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer 
kiezen.

Druk op  om de verlichting van het scherm aan te zetten wanneer het toetsenbord 
is vergrendeld.

Instellingen
Instellingen voor mobiel internet en MMS, GPRS en streaming zijn doorgaans automatisch 
geconfigureerd in het apparaat op basis van de gegevens van de serviceprovider of de 
netwerkoperator.

Raadpleeg het hoofdstuk ‘Verbindingen’ in de gebruikershandleiding voor meer informatie.



Een geheugenkaart plaatsen
U kunt een compatibele microSD-kaart als extra opslagruimte gebruiken 
om geheugen op het apparaat te besparen. U kunt ook een back-up van het 
apparaat maken op de geheugenkaart.

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met 
dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, 
maar sommige merken zijn mogelijk niet helemaal compatibel met dit apparaat. Incompatibele 
kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan 
aantasten.

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.
1 U plaatst de geheugenkaart (1) door uw vinger in de uitsparing 

onder het klepje van de geheugenkaartsleuf te plaatsen en het 
klepje te openen. Trek het klepje niet naar buiten.

2 Plaats de geheugenkaart in de sleuf (2). Controleer of de 
contactpunten op de kaart naar beneden en in de richting 
van de sleuven zijn gericht.

3 Schuif de kaart naar binnen. U kunt horen wanneer de 
kaart vastklikt.

4 Sluit het klepje. U kunt de geheugenkaart niet gebruiken 
als het klepje openstaat.



De geheugenkaart verwijderen
1 Druk voordat u de kaart verwijdert op  en selecteer Geheugenkrt verw.. 

Alle toepassingen worden gesloten.
2 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf wanneer Verwijder geheugenkaart en druk 

op ’OK’ wordt weergegeven.
3 Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
4 Verwijder de geheugenkaart. Selecteer OK als het apparaat is ingeschakeld.

 Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt 
uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking 
verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens 
die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Inhoud van een ander apparaat overbrengen
Raadpleeg de gebruikershandleiding als u de overdrachtstoepassing wilt gebruiken.

Nokia Content Copier maakt deel uit van Nokia Nseries PC Suite. Met deze toepassing kunt 
u inhoud kopiëren van en naar een compatibele Nokia-telefoon. Raadpleeg de cd-rom die 
bij het apparaat is geleverd. Nokia Content Copier biedt ondersteuning voor verschillende 
telefoonmodellen van Nokia. Raadpleeg de website www.nokia.com/pcsuite voor meer 
informatie over de apparaten die worden ondersteund door Nokia Nseries PC Suite.

Scherm
Verwijder de plastic beschermlaag van het scherm en de cameralens.

Het is mogelijk dat er op het scherm een klein aantal dode, verkleurde of lichte stippen 
verschijnen. Dit is typerend voor dit type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of 
puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.



Hoofdtelefoon
U kunt een compatibele hoofdtelefoon verbinden met 
de Pop-PortTM-aansluiting van het apparaat. U kunt een 
compatibele externe bedieningseenheid gebruiken, 
bijvoorbeeld de Audio Controller AD-41 om een of meer 
compatibele hoofdtelefoons te verbinden met een 3,5 mm-
aansluiting. Koppel de eenheid eerst aan de aansluiting in het 
apparaat en verbind vervolgens de hoofdtelefoon(s) met de 
eenheid.

 Waarschuwing:  Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, 
kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief 
worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit 
uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Wanneer u een compatibele externe bedieningseenheid 
gebruikt, bijvoorbeeld de Audio Controller AD-41, en u tijdens 
een gesprek het volume wilt aanpassen, gebruik dan de 
volumetoets op het apparaat. De Audio Controller AD-41 
bevat multimediatoetsen waarmee u alleen het volume 
kunt aanpassen voor tv-geluid, muziek of video die wordt 
afgespeeld.



Mobiele tv
Uw apparaat is uitgerust met een 
geïntegreerde DVB-H-ontvanger 
(Digital Video Broadcast - Handheld) 
waarmee u digitale televisie-
uitzendingen kunt ontvangen. 
Met Mobiele tv kunt u digitale 
tv-programma's bekijken en beluisteren 
en hebt u toegang tot interactieve 
mobiele televisie- en radiodiensten 
(netwerkdienst).

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de prijzen van mobiele tv, 
de dekking van het netwerk voor mobiele tv, de beschikbaarheid van diensten voor mobiele 
tv en voor instructies over het verkrijgen van toegang tot deze diensten.

In sommige landen zijn eigenaars van een televisieontvanger verplicht om kijkgeld te betalen. 
Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Tv starten
• Houd  ingedrukt om Mobiele tv te openen.
• Wanneer u mobiele tv de eerste keer start, worden de programmagidsen weergegeven die 

op uw locatie beschikbaar zijn. Dit kan even duren. U selecteert een programmagids door 
ernaartoe te bladeren en op  te drukken. Het systeem ordent de beschikbare kanalen 
volgens de programmagids. De volgende keer dat u Mobiele tv opent, wordt het laatste 
door u bekeken tv-kanaal weergegeven.

• Druk op  als u wilt schakelen tussen een volledig en een normaal scherm.
• Regel het volume met behulp van de volumetoets.

Afsluiten

Opties



Programmering bekijken
• Selecteer Opties > Programmagids.
• Druk de bladertoets naar links of rechts als u naar een ander kanaal wilt schakelen.
• Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u naar eerdere of latere programma's wilt gaan.

Naar een ander kanaal schakelen
• Druk de bladertoets naar links of rechts als u naar een ander kanaal wilt schakelen. 

Met de Audio Controller AD-41 kunt u het kanaal wijzigen.
• Druk de bladertoets omhoog of omlaag om een lijst van beschikbare kanalen weer te geven. 

Druk op  als u een kanaal wilt selecteren.
• Als u specifieke kanalen wilt selecteren, drukt u op de cijfertoetsen. Druk eerst op  om een 

kanaalnummer van twee cijfers in te voeren.

Een herinneringsalarm instellen voor een programma dat later wordt uitgezonden
• Selecteer Opties > Programmagids.
• Selecteer het gewenste programma en Opties > Herinneren. Het herinneringsalarm gaat 

eveneens af als de toepassing voor mobiele tv is gesloten, maar het apparaat niet is uitgezet.
• U kunt instellen hoe laat u het herinneringsalarm wilt laten afgaan door in de beginweergave 

Opties > Instellingen > Herinneringsalarm te selecteren.

Sommige tv-kanalen en –programma's vereisen een abonnement.

Ga als volgt te werk als u zich wilt abonneren:
1 Selecteer Opties > Abonnementen > Nieuw abonnement.
2 Selecteer het kanaal, programma of het kanalenpakket waarop u zich wilt abonneren.
3 Selecteer Opties > Abonneren.
4 Selecteer de duur van het abonnement.
5 Selecteer Controleren om het abonnement te accepteren.



U kunt als volgt een abonnement beëindigen:
1 Selecteer Opties > Abonnementen > Mijn abonnementen. 
2 Selecteer het kanaal, programma of het kanalenpakket waarvoor u het abonnement 

wilt beëindigen.
3 Selecteer Opties > Abonnement opzeggen.

 Raadpleeg het hoofdstuk ’Mobiele tv’ in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Sneltoetsen
Stand-by modus
• Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen, houdt u  ingedrukt.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra 
batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

• Indien u de toepassing Mobiele tv wilt openen, houdt u  ingedrukt.
• Houd  om de camera te activeren.
• Druk op  als u multimediatoepassingen wilt openen.
• Houd  ingedrukt om de Music Player te openen.
• Houd  ingedrukt om uw voicemailbox (netwerkdienst) te bellen.
• Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u een profiel.
• Als u wilt schakelen tussen de profielen Algemeen en Stil, houdt u  ingedrukt. 

Als u twee telefoonlijnen hebt (netwerkdienst), wordt met deze actie geschakeld tussen 
de twee lijnen.

• Als u de lijst met laatst gekozen nummers wilt openen, drukt u op .
• Houd  ingedrukt om spraakopdrachten te gebruiken.
• Als u een verbinding met Diensten wilt starten (netwerkdienst), houdt u  ingedrukt.



Tekst en lijsten bewerken
• Ga naar een item in een lijst en druk tegelijkertijd op  en  als u het item wilt selecteren.
• Houd  ingedrukt en druk tegelijkertijd op  of  als u meerdere items in een lijst 

wilt markeren. Laat achtereenvolgens  en  los als u de selectie wilt beëindigen.
• Als u tekst wilt kopiëren en plakken, houdt u  ingedrukt om letters en woorden te 

selecteren.  Druk op  of  als u tekst wilt markeren. Houd  ingedrukt en selecteer 
Kopiëren als u de tekst naar het klembord wilt kopiëren. Houd  ingedrukt en selecteer 
Plakken als u de tekst in een document wilt invoegen.



Get connected
Dit apparaat kan worden gebruikt in 
EGSM- en UMTS-netwerken. Zie ‘Over dit 
apparaat’ in de gebruikershandleiding.
U kunt met dit apparaat naar digitale 
tv-programma's op DVB-H Mobile tv-
netwerken kijken. Zie ‘Mobiele tv’ in 
de gebruikershandleiding.
Gebruik draadloze Bluetooth-technologie 
om bestanden over te brengen naar en 
verbinding te maken met compatibele 
toebehoren. Zie het gedeelte ‘Bluetooth-
connectiviteit’ onder ‘Verbindingen’ in 
de gebruikershandleiding.
Met behulp van een compatibele 
USB-gegevenskabel, bijvoorbeeld de 
Nokia Connectivity Cable CA-53, kunt 
u een verbinding tot stand brengen met 
compatibele apparaten zoals printers 
en computers. Zie het gedeelte 
‘Gegevenskabel’ onder ‘Verbindingen’ 
in de gebruikershandleiding.
Via een compatibele microSD-kaart kunt u 
gegevens overbrengen of back-ups maken. 
Zie het gedeelte ‘Geheugenkaart’ onder 
‘Uw Nokia N77’ in de 
gebruikershandleiding.



Ondersteuning
Help
De Help-functie biedt instructies voor het gebruik van het apparaat. De Help-functie is 
toegankelijk vanuit elke toepassing via Opties > Help.

Zelfstudie
De zelfstudie bevat informatie over enkele functies van het apparaat. Als u via het menu 
toegang wilt krijgen tot de zelfstudie, drukt u op  en selecteert u Toepass. > Zelfstudie.

Gebruikershandleiding
Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de 
gebruikershandleiding.

Online
Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de 
gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben 
met uw Nokia-product.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N77, Navi en Pop-Port zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en 
bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte 
ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.




