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Èíslo modelu: Nokia N70-1. Dále jen Nokia N70 Music Edition.

Tlaèítka a èásti
•  Vypínaè (1)
• Výstup reproduktoru (2)
• Fotosenzor (3) nepøetr¾itì zji¹»uje svìtelné podmínky. 

Pøi ¹patném osvìtlení mù¾e zpùsobovat blikání 
displeje a klávesnice.

•   Tlaèítka volby (4) slou¾í k volbì pøíkazù 
a výbìru polo¾ek

•  Tlaèítko volání (5)
•  Pìtismìrné navigaèní tlaèítko (6) pro pohyb 

v menu. Stisknutím støedu navigaèního tlaèítka ( ) 
volíte, potvrzujete nebo aktivujete.

•  Tlaèítko Menu (7) otevírá hlavní menu.
•  Tlaèítko Upravit (8) otevírá seznam pøíkazù 

pro úpravy textu.
• Mikrofon (9)
• Podr¾ení stisknutého tlaèítka  (10) slou¾í jako 

klávesová zkratka pro pøipojení k webu.
•  Tlaèítko Smazat (11) slou¾í k odstraòování polo¾ek 

nebo textu.
•  Tlaèítko Hudba (12) slou¾í jako klávesová zkratka k hudebním aplikacím.
•  Tlaèítko ukonèení (13)
• Tlaèítko závìrky fotoaparátu (14) pro snímání fotografií zadním fotoaparátem
• Slot pamì»ové karty (15)
• Pøední fotoaparát (16) pro videohovory (má ni¾¹í rozli¹ení ne¾ zadní fotoaparát).
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• Sluchátko (17)
• Zadní fotoaparát aktivujete otevøením krytu 

objektivu (18).
• Zadní fotoaparát (19) pro poøizování fotografií 

a videozáznamù o vysokém rozli¹ení
• Blesk LED (20)
• Konektor nabíjeèky (21)
• Konektor Pop-PortTM (22) pro kompatibilní datový 

kabel USB, dálkový ovladaè a dal¹í pøíslu¹enství.

Instalace karty SIM nebo USIM a baterie
Slovník: Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony U

Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí.

Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte nabíjeèku.
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1 Polo¾te pøístroj zadní stranou k sobì, stisknìte pojistku (1) 
a posuòte kryt ve smìru ¹ipky (2).

2 Zvednìte kryt (3).

3 Chcete-li uvolnit dr¾ák karty SIM nebo USIM, zvednìte ho 
nahoru (4).

4 Vlo¾te kartu SIM nebo USIM (5). Kontakty karty musí být 
obráceny na konektory v pøístroji a zkosený roh karty musí 
smìøovat ke spodní èásti pøístroje.

5 Zavøete dr¾ák a zajistìte ho na místì.

6 Vlo¾te baterii (6).
7 Nasaïte zadní kryt.
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Vlo¾ení pamì»ové karty
Pou¾ívejte pouze kompatibilní zmen¹ené multimediální karty (RS-MMC) schválené spoleè
Nokia pro pou¾ívání s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia se øídí schválenými oborovými 
normami pro pamì»ové karty, nìkteré jiné znaèky v¹ak nemusejí pracovat správnì nebo být
kompatibilní s tímto pøístrojem.

S tímto pøístrojem pou¾ívejte pouze kompatibilní zmen¹ené multimediální karty (RS-MMC
Ostatní pamì»ové karty, napøíklad karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu pamì»ové 
a nejsou s tímto pøístrojem kompatibilní. Pou¾ití nekompatibilní pamì»ové karty mù¾e po¹
pamì»ovou kartu i pøístroj a data ulo¾ená na nekompatibilní pamì»ové kartì mohou být 
poru¹ena.

Kompatibilní pamì»ová karta ¹etøí kapacitu pamìti pøístroje. Na kompatibilní pamì»ovou k
mù¾ete také zálohovat informace z pøístroje. Kompatibilní karty jsou napøíklad:

• pamì»ová karta RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard) ,

• adaptér karty MMC (MultiMediaCard) .
Pokud pou¾íváte pamì»ovou kartu RS-MMC v pøístroji Nokia N70 Music Edition, není ad
potøeba. Adaptér umo¾òuje pou¾ití karty RS-MMC v jiném kompatibilním pøístroji, kter
slot pro kartu MMC bì¾né velikosti.

Kompatibilní pamì»ová karta ji¾ mù¾e být vlo¾ena v pøístroji.
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1 Chcete-li vlo¾it pamì»ovou kartu, otevøete krytku (7) slotu 
pamì»ové karty. Zasuòte prst do výøezu v horní èásti krytky 
a vytáhnìte ji.

2 Vlo¾te kompatibilní pamì»ovou kartu do slotu (8). 
Zkontrolujte, zda plocha kontaktù na kartì smìøuje 
dolù a zkosený roh ke spodní stranì pøístroje.

3 Zatlaète kartu dovnitø (9). Dosednutí karty na místo je 
doprovázeno cvaknutím.

4 Zavøete krytku. Pamì»ovou kartu není mo¾né pou¾ívat, 
pokud je krytka otevøená.
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Vyjmutí pamì»ové karty
1 Otevøete krytku slotu pamì»ové karty.
2 Stisknutím pamì»ovou kartu uvolnìte ze slotu.
3 Vyjmìte pamì»ovou kartu. Je-li pøístroj zapnutý, zvolte mo¾nost OK.

 Dùle¾ité: Pamì»ovou kartu nevyjímejte v dobì, kdy s ní telefon 
pracuje. Vyjmutí karty v prùbìhu operace mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu 
i pøístroj a mù¾e dojít k po¹kození dat na kartì.

Nabíjení baterie
1 Pøipojte kompatibilní nabíjeèku do zásuvky el. napìtí.
2 Pøipojte kabel nabíjeèky k pøístroji. Sloupec indikátoru stavu 

nabití baterie se zaène pohybovat. Pøístroj je mo¾né pou¾ívat 
i pøi nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik 
minut, ne¾ se zobrazí indikátor nabíjení.

3 Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití 
baterie. Odpojte nabíjeèku nejprve od pøístroje a poté 
od zásuvky el. napìtí.
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Headset a dálkový 
ovladaè
Pomocí headsetu mù¾ete z pøístroje Nokia N70 
Music Edition telefonovat i poslouchat hudbu.

Zapojte zástrèku headsetu do konektoru headsetu 
v dálkovém ovladaèi. Zástrèku Pop-Port dálkového 
ovladaèe zastrète do konektoru Pop-Port v pøístroji. 
Nyní mù¾ete headset zaèít pou¾ívat.

Chcete-li volat, zadejte èíslo na klávesnici pøístroje 
stejnì jako ho zadáváte bez pøipojeného dálkového 
ovladaèe. Bìhem hovoru hovoøte do mikrofonu 
dálkového ovladaèe. Pro pøijímání a ukonèování 
telefonních hovorù stisknìte tlaèítko .

Hudební pøehrávaè ovládejte pomocí tlaèítek médií 
na dálkovém ovladaèi. Chcete-li nastavit hlasitost sluchátek, stisknìte tlaèítko hlasitosti 
na stranì dálkového ovladaèe. Chcete-li tlaèítka dálkového ovladaèe zamknout, posuòte 
zamykací pøepínaè na stranì dálkového ovladaèe.
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Zapnutí telefonu
Stisknìte a podr¾te tlaèítko .

Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN, kódu UPIN nebo zamykacího 
kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte mo¾nost OK. 
Kód PIN nebo UPIN je obyèejnì dodán s kartou (SIM nebo 
USIM). Z výroby je nastaven zamykací kód 12345. Dal¹í 
informace o pøístupových kódech naleznete v u¾ivatelské 
pøíruèce k pøístroji.

Tento pøístroj má interní anténu.

 Poznámka: Stejnì jako u jiných radiofrekvenèních pøístrojù se 
nedotýkejte zbyteènì antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou 
ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz 
potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi 
provozu pøístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální 
výkon a ¾ivotnost baterie.

Po prvním zapnutí vás pøístroj mù¾e vyzvat k zadání tìchto informací: Volba aktuál. mìs
Èas: a Datum: Pou¾ijte navigaèní tlaèítko ( ) a tlaèítka èíslic. Zadejte první písmena ná
mìsta a vyhledejte mìsto. Zvolené mìsto rovnì¾ definuje èasové pásmo pro hodiny v pøíst

Stisknutím tlaèítka  otevøete hlavní menu.

Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypn
nebo nebyly aktivovány. Z tohoto dùvodu se nezobrazí v menu va¹eho pøístroje. Vá¹ pøístr
rovnì¾ mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace mù¾e zahrnovat zmìny v náz
menu, poøadí polo¾ek menu a ikon. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele
slu¾eb.
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Sejmìte fólie chránící displej a objektiv pøedního fotoaparátu.

Na displeji se mù¾e objevit malé mno¾ství jasných, nebarevných nebo prázdných bodù. 
To je pro tento typ displeje charakteristické. Nìkteré displeje mohou obsahovat body, 
které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Nastavení MMS a mobilního internetu
Pøístroj Nokia N70 Music Edition má obvykle slu¾by MMS, GPRS, streaming a mobilní inte
automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele slu¾eb nebo operátora sítì.

Základní indikátory
 Pøístroj je pou¾íván v síti GSM.

 (sí»ová slu¾ba) Pøístroj je pou¾íván v síti UMTS.

 Ve slo¾ce Pøijaté v menu Zprávy je jedna nebo nìkolik pøijatých zpráv. 

 Ve slo¾ce K odeslání jsou pøipraveny zprávy k odeslání.

 Máte nepøijaté hovory.

 Zobrazeno, kdy¾ je Tón ohlá¹ení zprávy nastaven na hodnotu Tiché a Tón ohlá¹ení zp
Tón oznámení chatu a Tón ohlá¹. el. po¹ty jsou nastaveny na hodnotu Vypnutý.

 Klávesnice telefonu je zamknutá.

 Je aktivní budík.

 (sí»ová slu¾ba) Je pou¾ívána druhá telefonní linka.
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 V¹echny hovory do pøístroje jsou pøesmìrovány na jiné èíslo. Pou¾íváte-li dvì telef
linky, vypadá indikátor pro pøesmìrování na první lince takto  a na druhé lince takto 

 K pøístroji je pøipojen headset.

 K pøístroji je pøipojena smyèka.

 Spojení Bluetooth s headsetem bylo ztraceno.

 Je aktivní datové volání. 

 Je dostupné paketové datové spojení GPRS nebo EDGE.

 Je aktivní paketové datové spojení GPRS nebo EDGE. 

 Paketové datové spojení GPRS nebo EDGE je v poøadí.

 Je dostupné paketové datové spojení UMTS.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS.

 Paketové datové spojení UMTS je v poøadí.

 Spojení Bluetooth je zapnuto.

 Probíhá pøenos dat pøes spojení Bluetooth.

 Je aktivní spojení USB.

 Máte pøeètenou zprávu el. po¹ty, která èeká na naètení do pøístroje.

 Máte nepøeètenou zprávu el. po¹ty, která èeká na naètení do pøístroje.



13

á, 

ek 

 

troji.
Zámek tlaèítek (Keyguard)
Zámek tlaèítek brání následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek.

Zamknutí: V pohotovostním re¾imu stisknìte tlaèítka  a . Jsou-li tlaèítka zamknut
na displeji se zobrazí symbol .

Odemknutí: Stisknìte tlaèítko  a poté tlaèítko .

I kdy¾ je zámek tlaèítek aktivní, je mo¾né uskuteènit hovory na oficiální èísla tísòových lin
naprogramovaná v pøístroji. 

Otevøení objektivu fotoaparátu deaktivuje zámek klávesnice, pokud byl aktivován. Zavøení
objektivu fotoaparátu vrátí pøístroj do pøedchozího re¾imu a pokud byl aktivován zámek 
klávesnice, je opìt aktivován.

Chcete-li pøi zamknutých tlaèítcích zapnout osvìtlení displeje, stisknìte tlaèítko .

Klávesové zkratky v pohotovostním re¾imu
• Chcete-li pøepínat mezi otevøenými aplikacemi, podr¾te stisknuté tlaèítko . 

Je-li v pøístroji málo volné pamìti, mù¾e pøístroj nìkteré aplikace ukonèit. 
Pøed zavøením aplikace pøístroj ulo¾í v¹echna neulo¾ená data.
Ponechání spu¹tìných aplikací na pozadí zvy¹uje nároky na výkon baterie 
a sni¾uje ¾ivotnost baterie.

• Pro zmìnu profilu stisknìte krátce tlaèítko  a zvolte profil.
• Chcete-li se pøipojit k webu, podr¾te stisknuté tlaèítko . 

Dal¹í informace o webu najdete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji.

Dal¹í klávesové zkratky v pohotovostním re¾imu jsou uvedeny v u¾ivatelské pøíruèce k pøís
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Tipy k efektivnímu pou¾ívání
• Po poøízení snímku nebo nahrání videa stisknìte tlaèítko  pro odeslání polo¾ky 

multimediální zprávou. Videoklipy ulo¾ené ve formátu MP4 nelze multimediálními 
zprávami posílat.

• Chcete-li odeslat zprávu, kterou pí¹ete, stisknìte tlaèítko .
• Chcete-li otevøít seznam posledních volaných èísel, stisknìte v pohotovostním re¾imu 

tlaèítko .
• Pro pøepínání mezi profily Normální a Tichý podr¾te stisknuté tlaèítko . 

Pokud máte dvì telefonní linky, pøepíná tato akce mezi nimi.

Informace o dal¹ích klávesových zkratkách najdete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji.

Pøenos obsahu z jiného pøístroje
Chcete-li pou¾ívat aplikaci Pøenos, pøeètìte si informace v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji.

Nokia Content Copier je souèást sady Nokia PC Suite slou¾ící ke kopírování obsahu 
z kompatibilního telefonu Nokia. Viz disk CD-ROM dodaný s pøístrojem. Program 
Nokia Content Copier podporuje nìkolik modelù telefonù Nokia. Podrobnìj¹í informace 
o pøístrojích podporovaných jednotlivými verzemi sady Nokia PC Suite najdete na stránká
www.nokia.com/pcsuite.
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Nápovìda
Pøístroj má funkci nápovìdy, která vám pøi práci s pøístrojem poskytuje pokyny a informac
Chcete-li ji pou¾ít z libovolné aplikace, zvolte mo¾nost Volby > Nápovìda.

 Pøíklad: Chcete-li zobrazit pokyny k vytvoøení karty kontaktu, zaènìte vytváøet kartu
a zvolte mo¾nost Volby > Nápovìda. Mù¾ete také v hlavním menu zvolit mo¾nost Nástro
Nápovìda a otevøít pokyny k aplikaci Kontakty. Pøi ètení pokynù mù¾ete pøepínat mezi 
zobrazením Nápovìda a aplikací otevøenou na pozadí podr¾ením stisknutého tlaèítka .

U¾ivatelská pøíruèka
Seznamte se s telefonem Nokia N70 Music Edition v u¾ivatelské pøíruèce.

Podrobnìj¹í informace jsou uvedeny v samostatné u¾ivatelské pøíruèce. Nepou¾ívejte tuto
struènou pøíruèku místo úplné u¾ivatelské pøíruèky. V ní jsou uvedeny dùle¾ité bezpeènost
informace a informace o údr¾bì.

Nejnovìj¹í verzi u¾ivatelské pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by 
týkající se va¹eho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní 
webové stránce Nokia.


