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Klawisze i inne elementy (przód i bok)
Numer modelu: Nokia N77-1.

Nazwa stosowana w dalszej czê¶ci: 
Nokia N77.

1 Czujnik ¶wiat³a

2 Kamera pomocnicza o ni¿szej 
rozdzielczo¶ci

3 Klawisze wyboru (  i )

4 Klawisz przewijania NaviTM (w dalszej 
czê¶ci nazywany klawiszem przewijania) 
do poruszania siê w lewo, w prawo, w górê 
i w dó³. Naci¶niêcie klawisza na ¶rodku ( ) 
umo¿liwia wybór, akceptacjê lub aktywacjê

5 Klawisz po³±czeñ ( )

6 Klawisz zakoñczenia ( )

7 Klawisz menu ( ) do otwierania 
menu g³ównego

8 Klawisz multimediów ( ) do otwierania 
menu multimediów i uruchamiania 
odtwarzacza muzycznego

9 Klawisz edycji ( ) do otwierania listy poleceñ podczas edycji tekstu

10 Klawisz usuwania ( )



11 Klawisz pomniejszania/powiêkszania i g³o¶no¶ci ( )

12 Klawisz telewizji mobilnej ( ) do otwierania aplikacji Mobilna TV

13 Klawisz fotografowania ( ) do robienia zdjêæ i nagrywania wideo



Klawisze i inne elementy (ty³)
14 Klawisz wy³±cznika 

15 G³o¶niki stereofoniczne

16 Kamera g³ówna o wy¿szej rozdzielczo¶ci do robienia 
zdjêæ i nagrywania wideo

17 Lampa b³yskowa

18 Gniazdo kompatybilnej karty pamiêci microSD

19 Z³±cze ³adowarki

20 Z³±cze Pop-PortTM do pod³±czenia kabla USB do 
transmisji danych, zestawu s³uchawkowego lub innego 
kompatybilnego akcesorium



Wk³adanie karty (U)SIM 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.

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.

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

1 Obróæ urz±dzenie ty³em w swoj± stronê, naci¶nij przycisk 
zwalniaj±cy obudowê (1), a nastêpnie przesuñ obudowê (2) 
i podnie¶ j± (3).

2 Wyci±gnij uchwyt karty SIM z jego gniazda (4). 

3 W³ó¿ kartê (U)SIM do uchwytu (5). ¦ciêty róg karty powinien 
pokrywaæ siê ze ¶ciêtym rogiem uchwytu, a jej styki powinny 
byæ skierowane w dó³. Wsuñ uchwyt z powrotem do gniazda (6).

4  W³ó¿ bateriê (7) i za³ó¿ tyln± obudowê.



W³±czanie urz±dzenia
1 Naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika ( ).
2 Je¶li urz±dzenie za¿±da podania kodu (U)PIN lub kodu blokady, 

wprowad¼ ten kod i naci¶nij . Fabrycznie ustawiony kod 
blokady to 12345.

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 pobieranej przez urz±dzenie energii 
i mo¿e spowodowaæ skrócenie ¿ywotno¶ci baterii.

1 Antena komórkowa
2 Antena DVB-H s³u¿±ca do odbioru sygna³u telewizji mobilnej
3 Modu³ Bluetooth
• Po pierwszym w³±czeniu urz±dzenie mo¿e ¿±daæ wprowadzenia 

nastêpuj±cych informacji: Wyb. miasto pobytu:, Godzina: i Data:. U¿yj klawisza przewijania 
i klawiszy numerycznych. Aby znale¼æ miasto, wprowad¼ pierwsze litery jego nazwy. Wybór 
miasta decyduje o strefie czasowej zegara w urz±dzeniu.

• Naci¶nij  w celu otwarcia menu g³ównego.

Us³ugodawca móg³ za¿±daæ zablokowania pewnych funkcji lub uniemo¿liwiæ ich w³±czenie 
w urz±dzeniu. Takie funkcje nie bêd± wówczas dostêpne w menu urz±dzenia. Urz±dzenie mo¿e 
mieæ te¿ specjaln± konfiguracjê, polegaj±c± na zmianie nazw ró¿nych menu, przestawieniu 
ich kolejno¶ci lub na zmianie wygl±du ikon. Wiêcej na ten temat mo¿na siê dowiedzieæ od 
us³ugodawcy.



£adowanie baterii
1 Pod³±cz kompatybiln± ³adowarkê do gniazdka sieci elektrycznej.
2 Przewód ³adowarki pod³±cz do urz±dzenia. Je¶li bateria by³a ca³kowicie roz³adowana, 

mo¿e up³yn±æ trochê czasu, zanim wska¼nik ³adowania zacznie siê przesuwaæ.
3 Po zakoñczeniu ³adowania baterii od³±cz ³adowarkê od urz±dzenia, a nastêpnie 

od gniazdka sieci elektrycznej.

Blokada klawiatury
Blokada klawiatury zapobiega przypadkowemu naciskaniu klawiszy.

Aby zablokowaæ klawisze, w trybie gotowo¶ci naci¶nij , a nastêpnie . Gdy klawisze 
s± zablokowane, na wy¶wietlaczu widnieje ikona .

Aby odblokowaæ klawisze, naci¶nij , a nastêpnie .

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykluczona jest mo¿liwo¶æ nawi±zania po³±czenia 
z oficjalnym, zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym.

Aby przy zablokowanej klawiaturze w³±czyæ pod¶wietlenie wy¶wietlacza, naci¶nij .

Ustawienia
Urz±dzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, transmisji strumieniowej i mobilnego 
internetu skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostêpnionych przez 
us³ugodawcê lub operatora sieci.

Wiêcej informacji zawiera rozdzia³ „Po³±czenia” w instrukcji obs³ugi.



Wk³adanie karty pamiêci
Aby zwiêkszyæ ilo¶æ miejsca na zapisywanie danych w pamiêci urz±dzenia, 
mo¿na u¿yæ kompatybilnej karty microSD. Na karcie pamiêci mo¿na równie¿ 
utworzyæ kopiê zapasow± danych z pamiêci urz±dzenia.

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.

Wszystkie karty pamiêci nale¿y przechowywaæ w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.
1 Aby w³o¿yæ kartê pamiêci (1), w³ó¿ paznokieæ do szczeliny pod 

pokryw± gniazda karty pamiêci i otwórz pokrywê. Nie wyci±gaj 
pokrywy na zewn±trz.

2 W³ó¿ kartê pamiêci do jej gniazda (2). Styki karty powinny 
byæ skierowane w dó³ i do gniazda.

3 Wci¶nij kartê. Gdy karta zatrza¶nie siê na swoim miejscu, 
us³yszysz klikniêcie.

4 Zamknij pokrywê. Karty pamiêci nie mo¿na u¿ywaæ przy 
otwartej pokrywie gniazda.



Wyjmowanie karty pamiêci
1 Przed wyjêciem karty naci¶nij  i wybierz Usuñ kartê pamiêci. Wszystkie aplikacje zostan± 

zamkniête.
2 Gdy pojawi siê komunikat Wyjmij kartê pamiêci i naci¶nij „OK”, otwórz pokrywê gniazda 

karty pamiêci.
3 Naci¶nij kartê, aby zwolniæ jej zatrzask.
4 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.

Przesy³anie materia³ów z innego urz±dzenia
Przed u¿yciem aplikacji do przesy³ania danych zapoznaj siê z instrukcj± obs³ugi.

Program Nokia Content Copier z pakietu Nokia Nseries PC Suite umo¿liwia kopiowanie 
materia³ów z kompatybilnego telefonu Nokia. W tym celu u¿yj dysku CD-ROM do³±czonego 
do urz±dzenia. Nokia Content Copier wspó³pracuje z ró¿nymi modelami telefonów Nokia. 
Informacje na temat urz±dzeñ kompatybilnych z pakietem Nokia Nseries PC Suite mo¿na 
uzyskaæ pod adresem www.nokia.com.pl/nokia/pomoc/oprogramowanie/pcsuite/index.html.

Wy¶wietlacz
Usuñ wszystkie folie chroni±ce wy¶wietlacz i obiektyw kamery.

Na wy¶wietlaczu mo¿e brakowaæ pewnej liczby punktów albo mog± byæ widoczne punkty 
przebarwione lub ja¶niejsze od pozosta³ych. Jest to charakterystyczna cecha tego typu 
wy¶wietlaczy. Na niektórych wy¶wietlaczach s± widoczne stale ¶wiec±ce siê lub stale 
zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uwa¿a siê tego za wadê.



Zestaw s³uchawkowy
Do z³±cza Pop-PortTM w urz±dzeniu mo¿na pod³±czyæ 
kompatybilny zestaw s³uchawkowy. Kompatybilny pilot 
zdalnego sterowania, na przyk³ad Kontroler audio AD-41, 
pozwala pod³±czyæ kompatybilny zestaw s³uchawkowy lub 
kompatybilne s³uchawki ze z³±czem 3,5 mm. Najpierw 
pod³±cz pilota do z³±cza w urz±dzeniu, a nastêpnie do 
pilota pod³±cz zestaw s³uchawkowy lub s³uchawki.

 Ostrze¿enie: W czasie korzystania z zestawu 
s³uchawkowego s³yszalno¶æ d¼wiêków z otoczenia mo¿e 
byæ ograniczona. Nie u¿ywaj zestawu s³uchawkowego, 
je¶li mo¿e to zagra¿aæ Twojemu bezpieczeñstwu.

Gdy korzystasz z kompatybilnego pilota zdalnego sterowania, 
na przyk³ad Kontrolera audio AD-41, do regulacji g³o¶no¶ci 
podczas rozmowy u¿ywaj klawisza g³o¶no¶ci w urz±dzeniu. 
Kontroler audio AD-41 zawiera przyciski sterowania 
g³o¶no¶ci± multimediów, które s³u¿± do regulacji g³o¶no¶ci 
tylko podczas ogl±dania telewizji, odtwarzania muzyki 
i plików wideo.



Mobilna TV
Urz±dzenie ma wbudowany odbiornik 
DVB-H (Digital Video Broadcast-
Handheld), dziêki któremu mo¿na na ¿ywo 
odbieraæ cyfrowe programy telewizyjne. 
Aplikacja Mobilna TV umo¿liwia 
ogl±danie i s³uchanie cyfrowych 
programów telewizyjnych oraz dostêp 
do interaktywnych us³ug zwi±zanych 
z radiem i telewizj± mobiln± 
(us³uga sieciowa).

W sprawie zasiêgu sieci telewizji mobilnej oraz dostêpno¶ci, sposobu u¿ytkowania i cen tego 
rodzaju us³ug skontaktuj siê z us³ugodawc±.

W niektórych krajach w³a¶ciciele odbiorników TV s± zobowi±zani do wnoszenia op³at 
abonamentowych. Skontaktuj siê z lokalnymi w³adzami, aby uzyskaæ wiêcej informacji 
na ten temat.

Uruchamianie telewizji
• Naci¶nij i przytrzymaj , aby otworzyæ aplikacjê Mobilna TV.
• Przy pierwszym uruchomieniu pojawiaj± siê dostêpne przewodniki po programach. Mo¿e 

to chwilê potrwaæ. Aby wybraæ przewodnik po programach, przewiñ do niego i naci¶nij . 
Dostêpne kana³y zostan± ustawione zgodnie z przewodnikiem po programach. Przy 
nastêpnym otwarciu aplikacji Mobilna TV pojawi siê ostatnio ogl±dany kana³ telewizyjny.

• Aby prze³±czyæ widok pe³noekranowy na normalny lub odwrotnie, naci¶nij .
• G³o¶no¶æ reguluj przy u¿yciu klawisza g³o¶no¶ci.

Zamykanie

Opcje



Sprawdzanie rozk³adu programów
• Wybierz Opcje > Przew. po progr..
• Aby zmieniæ kana³, przewiñ w lewo lub w prawo.
• Aby sprawdziæ programy wcze¶niejsze lub pó¼niejsze, przewiñ w górê lub w dó³.

Zmiana kana³u
• Aby zmieniæ kana³, przewiñ w lewo lub w prawo. Kana³y mo¿na równie¿ zmieniaæ za pomoc± 

Kontrolera audio AD-41.
• Aby przegl±daæ listê dostêpnych kana³ów, przewiñ w górê lub w dó³. Aby wybraæ kana³, 

naci¶nij .
• Aby przechodziæ do okre¶lonych kana³ów, naciskaj klawisze numeryczne. Aby wprowadziæ 

dwucyfrowy numer kana³u, najpierw naci¶nij .

Ustawianie alarmu przypominaj±cego o zbli¿aj±cym siê programie
• wybierz Opcje > Przew. po progr..
• Wska¿ ¿±dany program i wybierz Opcje > Przypomnij. D¼wiêk przypomnienia w³±cza siê, 

gdy aplikacja Mobilna TV jest zamkniêta. Nie w³±cza siê, gdy urz±dzenie jest wy³±czone.
• Aby okre¶liæ, o ile wcze¶niej ma siê w³±czyæ przypomnienie, w widoku g³ównym wybierz 

Opcje > Ustawienia > Alarm przypomnienia.

Niektóre kana³y i programy telewizyjne mog± wymagaæ subskrypcji.

Aby dokonaæ subskrypcji:
1 Wybierz Opcje > Subskrypcje > Nowa subskrypcja.
2 Wybierz kana³, program lub pakiet kana³ów do subskrybowania.
3 Wybierz Opcje > Subskrybuj.
4 Wybierz czas trwania subskrypcji.
5 Aby zaakceptowaæ subskrypcjê, wybierz Weryfikuj.



Aby zakoñczyæ subskrypcjê:
1 Wybierz Opcje > Subskrypcje > Moje subskrypcje. 
2 Wybierz kana³, program lub pakiet kana³ów, którego subskrypcjê chcesz zakoñczyæ.
3 Wybierz Opcje > Cofnij subskrypcjê.

 Wiêcej informacji zawiera rozdzia³ „Mobilna TV” w instrukcji obs³ugi.

Skróty
Tryb gotowo¶ci
• Aby prze³±czaæ otwarte aplikacje, naci¶nij i przytrzymaj .

Aplikacje dzia³aj±ce w tle podczas korzystania z innych funkcji 
zwiêkszaj± zapotrzebowanie na energiê baterii i skracaj± jej ¿ywotno¶æ.

• Aby otworzyæ aplikacjê Mobilna TV, naci¶nij i przytrzymaj .
• Aby w³±czyæ aparat, naci¶nij i przytrzymaj .
• Aby otworzyæ aplikacje multimedialne, naci¶nij .
• Aby otworzyæ odtwarzacz muzyczny, naci¶nij i przytrzymaj .
• Aby po³±czyæ siê z poczt± g³osow± (us³uga sieciowa), naci¶nij 

i przytrzymaj .
• Aby zmieniæ profil, naci¶nij  i wybierz profil.
• Aby prze³±czyæ profil Ogólny na Milcz±cy lub odwrotnie, naci¶nij i przytrzymaj . 

Je¶li masz dwie linie telefoniczne (us³uga sieciowa), czynno¶æ ta powoduje prze³±czenie 
na drug± liniê.

• Aby otworzyæ listê ostatnio wybieranych numerów, naci¶nij .
• Aby u¿ywaæ poleceñ g³osowych, naci¶nij i przytrzymaj .
• Aby nawi±zaæ po³±czenie w aplikacji Us³ugi (us³uga sieciowa), naci¶nij i przytrzymaj .



Edycja tekstu i list
• Aby na li¶cie zaznaczyæ pozycjê, przewiñ do niej i naci¶nij jednocze¶nie  i .
• Aby zaznaczyæ wiêcej pozycji, naci¶nij i przytrzymaj , naciskaj±c jednocze¶nie  lub . 

Aby zakoñczyæ zaznaczanie, pu¶æ najpierw , a nastêpnie .
• Chc±c skopiowaæ i wkleiæ tekst, naci¶nij i przytrzymaj  w celu wybrania liter lub s³ów. 

Aby zaznaczyæ tekst, naci¶nij  lub . Aby skopiowaæ tekst do schowka, wci±¿ 
przytrzymuj±c , wybierz Kopiuj. Aby wstawiæ tekst do dokumentu, naci¶nij 
i przytrzymaj , a nastêpnie wybierz Wklej.



Po³±czenia
Urz±dzenie dzia³a w sieciach EGSM 
i UMTS. Patrz „Kilka s³ów o urz±dzeniu” 
w instrukcji obs³ugi.

Urz±dzenie umo¿liwia ogl±danie 
cyfrowych programów telewizyjnych 
w sieciach telewizji mobilnej zgodnych 
ze standardem DVB-H. Patrz „Mobilna TV” 
w instrukcji obs³ugi.

Technologia Bluetooth umo¿liwia 
bezprzewodowe przesy³anie plików 
i ³±czno¶æ z kompatybilnymi akcesoriami. 
Patrz punkt „£±czno¶æ Bluetooth” 
w rozdziale „Po³±czenia” instrukcji obs³ugi.

Kompatybilny kabel USB do transmisji 
danych, na przyk³ad Kabel do transmisji 
danych Nokia CA-53, umo¿liwia ³±czno¶æ 
z kompatybilnymi urz±dzeniami, takimi jak 
drukarki i komputery. Patrz punkt „Kabel 
danych” w rozdziale „Po³±czenia” instrukcji 
obs³ugi.

Kompatybilna karta microSD umo¿liwia 
przenoszenie danych i tworzenie kopii 
zapasowych informacji. Patrz punkt 
„Narzêdzie karty pamiêci” w rozdziale 
„Urz±dzenie Nokia N77” instrukcji obs³ugi.



Pomoc techniczna
Pomoc
Funkcja pomocy zawiera instrukcje dotycz±ce korzystania z urz±dzenia. Aby w dowolnej 
aplikacji otworzyæ pomoc, wybierz Opcje > Pomoc.

Samouczek
Samouczek zawiera informacje na temat niektórych funkcji urz±dzenia. Aby otworzyæ go 
z menu, naci¶nij  i wybierz Aplikacje > Samouczek.

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

Internet
Odwied¼ witrynê www.nokia.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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