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Knappar och delar (framsida och sida)
Modellnummer: Nokia N77-1.

Nedan kallad Nokia N77.

1 Ljussensor

2 Sekundär kamera med lägre upplösning

3 Väljarknappar (  och )

4 NaviTM-bläddringsknapp (nedan kallad 
bläddringsknappen) används för att flytta 
vänster, höger, upp eller ned. Tryck på 
knappen i mitten ( ) för att välja, 
acceptera eller aktivera.

5 Samtalsknapp ( )

6 Avsluta-knapp ( )

7 Menyknapp ( ) öppnar huvudmenyn

8 Multimedieknapp ( ) visar 
multimediemenyn och öppnar 
musikspelaren

9 Redigeringsknappen ( ) öppnar en lista 
med kommandon när du redigerar text

10 Raderingsknapp ( )

11 Zoom-/volymknapp ( )

12 Mobil-TV-knapp ( ) startar Mobil-TV-programmet

13 Inspelningsknapp ( ) tar en stillbild eller börjar videoinspelning



Knappar och delar (baksida)
14 Strömbrytare 

15 Stereohögtalare

16 Primärkamera med högre upplösning för 
fotografering och videoinspelning

17 Kamerablixt

18 Minneskortplats för kompatibelt microSD-kort

19 Laddningskontakt

20 Pop-PortTM-kontakt för USB-kabel, headset och 
andra kompatibla tillbehör



Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet
USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och 
användning. Detta kan vara tjänstleverantören eller en annan försäljare.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

1 Vänd enhetens baksida mot dig. Tryck på låsspärren (1), skjut 
luckan (2) åt sidan och lyft sedan upp den (3).

2 Dra ut SIM-kortshållaren ur sitt fack (4). 

3 Sätt i (U)SIM-kortet i hållaren (5). Kontrollera att kortets fasade 
hörn är vänt mot hållarens fasade hörn och att kortets kontakter 
är riktade nedåt.  Sätt tillbaka hållaren i facket (6).

4  Sätt i batteriet (7) och sätt tillbaka baksidans lock.



Slå på enheten
1 Håll ned strömbrytaren ( ).
2 Om du uppmanas att ange en UPIN-kod eller låskod anger du 

den och trycker sedan på . Grundinställningen för låskoden 
är 12345.

Enheten har inbyggda antenner.

 Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig 
kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra 
antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller 
mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan 
medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars 
varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.

1 Mobilnätsantenn
2 DVB-H-antenn för mottagning av mobil-tv-sändningar
3 Bluetooth-teknik
• När du slår på enheten första gången kan du uppmanas att ange följande 

information: Välj din stad:, Tid: och Datum:. Använd bläddringsknappen 
och sifferknapparna. Om du vill söka efter en stad anger du de första bokstäverna i namnet. 
Staden du väljer anger också tidszonen för klockan i enheten.

• Tryck på för att öppna huvudmenyn.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för 
enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, 
t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänstleverantören om 
du vill ha mer information.



Ladda batteriet
1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
2 Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan 

laddningsindikatorn visas.
3 När batteriet är helt laddat kopplar du loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

Knapplås
Använd knapplåset för att förhindra att knappar trycks ned av misstag.

Om du vill låsa trycker du på  och sedan i vänteläget. När knapparna är låsta visas  
på displayen.

Lås upp knapparna genom att trycka på  och sedan på .

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns 
inprogrammerat i enheten.

Tänd displayen när knappsatsen är låst genom att trycka på .

Inställningar
I enheten konfigureras normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt 
Internet automatiskt i enlighet med informationen från din tjänstleverantör eller nätoperatör.

Mer information finns kapitlet ”Anslutningar” i användarhandboken.



Sätta i ett minneskort
Du kan använda ett kompatibelt microSD-kort som extra lagringsutrymme 
för att spara minne på enheten. Du kan också säkerhetskopiera information 
från din enhet till minneskortet.

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med 
denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, 
men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. 
Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet 
kan gå förlorade.

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.
1 Du sätter i minneskortet (1) genom att sätta nageln 

i fördjupningen under luckan till minneskortshållaren och 
öppna luckan åt sidan. Dra inte luckan utåt.

2 Sätt i minneskortet i hållaren (2). Kontaktytan på kortet ska 
vara vänd nedåt och mot hållaren.

3 Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.

4 Stäng luckan. Det går inte att använda minneskortet om 
luckan är öppen.



Mata ut minneskortet
1 Innan du matar ut kortet måste du trycka på  och välja Ta ut minneskort. Alla 

program avslutas.
2 När Ta ut minneskortet och tryck på "OK" visas öppnar du luckan till minneskortshållaren 

genom att dra den åt sidan.
3 Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
4 Ta ut minneskortet. Om enheten är påslagen väljer du OK.

 Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. 
Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten 
skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Överföra innehåll från en annan enhet
Information om hur du använder överföringsprogrammet hittar du i användarhandboken.

Använd Nokia Content Copier i Nokia Nseries PC Suite för att kopiera innehåll från en 
kompatibel Nokia-telefon. Se CD-skivan som medföljer enheten. Nokia Content Copier har 
stöd för flera modeller av Nokia-telefoner. Mer information om vilka enheter som stöds av 
Nokia Nseries PC Suite finns på www.nokia.com/pcsuite.

Display
Ta bort plastskydden som täcker displayen och kameralinsen.

Ett litet antal saknade, missfärgade eller ljusa prickar kan finnas på skärmen. Så fungerar den 
här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. 
Det är helt normalt och är inte ett fel.



Headset
Du kan ansluta ett kompatibelt headset till enhetens 
Pop-PortTM-kontakt. Du kan använda en kompatibel 
fjärrkontroll, till exempel Audio Controller AD-41, när du vill 
ansluta ett kompatibelt headset eller kompatibla hörlurar 
med en 3,5 mm kontakt. Först ansluter du fjärrkontrollen 
till enhetens kontakt, sedan ansluter du headsetet eller 
hörlurarna till fjärrkontrollen.

 Varning: När du använder headsetet kan din förmåga 
att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet 
där det kan hota säkerheten.

När du använder en kompatibel fjärrkontroll, till exempel 
Nokia Audio Controller AD-41, justerar du volymen under 
samtal med enhetens volymknapp. Audio Controller AD-41 
har multimedievolymkontroller som endast kan användas för 
att justera volymen vid uppspelning av tv-ljud, musik eller video.



Mobil-TV
Enheten har en integrerad DVB-H-
mottagare (Digital Video Broadcast – 
Handheld) som gör att du kan titta 
på direktsända TV-sändningar. Med 
Mobil-TV kan du titta och lyssna på 
digitala TV-program och få åtkomst till 
interaktiva TV- och radiotjänster för 
mobiltelefoner (nättjänster).

Din tjänstleverantör kan informera om täckningen för Mobil-TV-nätverket, hur du får åtkomst 
till Mobil-TV-tjänster och vad tjänsterna kostar.

I vissa länder måste du betala en licensavgift om du äger en TV-mottagare. Kontakta de lokala 
myndigheterna om du vill ha mer information.

Starta TV:n
• Håll ned  när du vill öppna Mobil-TV.
• När du startar Mobil-TV för första gången visas de programguider som är tillgängliga i ditt 

område. Det kan ta en stund. Välj en programguide genom att bläddra till den och trycka 
på . Systemet sammanställer de tillgängliga kanalerna enligt programguiden. Nästa gång 
du startar Mobil-TV visas den kanal du tittade på senast.

• Tryck på  när du vill växla mellan helskärmsläge och normalt läge.
• Du justerar volymen med volymknappen.

Kontrollera programtablån
• Välj Val > Programguide.
• Om du vill byta kanal bläddrar du åt vänster eller höger.
• Om du vill läsa om tidigare eller senare program bläddrar du upp eller ned.

Avslut

Val



Byta kanal
• Bläddra åt vänster eller höger när du vill byta kanal. Du kan även använda Audio Controller 

AD-41 för att byta kanal.
• Bläddra upp eller ned om du vill visa en lista med tillgängliga kanaler. När du vill välja 

en kanal trycker du på .
• Om du vill välja en viss kanal trycker du på sifferknapparna. Om du vill välja en kanal 

med två siffror trycker du först på .

Ställa in ett påminnelselarm för ett kommande program
• Välj Val > Programguide.
• Välj ett program och Val > Påminn. Påminnelsen hörs även om programmet Mobil-TV 

är stängt, men inte om enheten är avstängd.
• Definiera hur långt i förväg du vill bli påmind genom att välja Val > Inställningar > 

Påminnelselarm.

Vissa tv-kanaler och program kan kräva en prenumeration.

Så här abonnerar du:
1 Välj Val > Abonnemang > Nytt abonnemang.
2 Välj den kanal, det program eller det kanalpaket som du vill abonnera på.
3 Välj Val > Abonnera.
4 Välj hur lång prenumerationen ska vara.
5 Godkänn prenumerationen genom att välja Bekräfta.

Gör följande när du vill avsluta ett abonnemang:
1 Välj Val > Abonnemang > Mina abonnemang. 
2 Välj den kanal, det program eller det kanalpaket som du vill sluta abonnera på.
3 Välj Val > Avsluta abonnem..

 Mer information finns kapitlet ”Mobil-TV” i användarhandboken.



Genvägar
Vänteläge
• Om du vill växla mellan öppna program håller du ned .

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd 
förkortas.

• Öppna Mobil-TV-programmet genom att hålla ned .
• Aktivera kameran genom att hålla  nedtryckt.
• Om du vill öppna multimedieprogram trycker du på .
• Öppna musikspelaren genom att hålla ned .
• Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) håller du ned .
• Tryck på  och välj profil om du vill ändra den.
• Växla mellan profilerna Allmän och Ljudlös genom att hålla ned . Om du har två 

telefonlinjer (nättjänst) innebär den här åtgärden att du växlar mellan de två linjerna.
• Tryck på  om du vill öppna listan med de senast slagna numren.
• Håll ned  om du vill använda röstkommandona.
• Om du vill upprätta en anslutning till Tjänster (nättjänst) håller du ned .

Redigera text och listor
• Om du vill markera ett objekt i en lista bläddrar du till det och trycker på  och  

samtidigt.
• Om du vill markera flera objekt på en gång, håller du ned  och trycker samtidigt på  

eller . Avsluta valet genom att släppa  och sedan .
• Kopiera och klistra in text genom att hålla ned  och välj bokstäver och ord.  Tryck på  

eller  för att markera text. Om du vill kopiera text till Urklipp fortsätter du att hålla 
ned  och väljer Kopiera. Om du vill infoga texten i ett dokument håller du ned  och 
väljer Klistra in.



Koppla upp dig
Använd enheten i EGSM- och UMTS-
näten. Se ”Om enheten” 
i användarhandboken.

Du kan använda enheten för att titta på 
TV-program i DVB-H-nätverk för Mobil-
TV. Se ”Mobil-TV” i användarhandboken.

Använd trådlös Bluetooth-teknik för att 
överföra filer och ansluta kompatibla 
tillbehör. Se avsnittet ”Bluetooth-
anslutningar” under ”Anslutningar” 
i användarhandboken.

Använd en kompatibel USB-kabel, till 
exempel Nokia Connectivity-kabeln 
CA-53, när du vill ansluta kompatibla 
enheter som skrivare och datorer. 
Se avsnittet ”Datakabel” under 
”Anslutningar” i användarhandboken.

Använd ett kompatibelt microSD-kort när 
du vill överföra data eller säkerhetskopiera 
information. Se avsnittet ”Verktyg för 
minneskort” under ”Din Nokia N77” 
i användarhandboken.



Support
Hjälp
Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när du använder enheten. Om du vill öppna 
hjälpen för ett program väljer du Val > Hjälp.

Handledning
Handledningen innehåller information om några av enhetens funktioner. Om du vill nå den 
från menyn trycker du på  och väljer Program > Handledn..

Användarhandbok
I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Online
Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen 
av användarhandboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband 
med din Nokia-produkt.
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