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ition.
Èíslo modelu: Nokia N70-1. V tomto dokumente oznaèované ako Nokia N70 Music Ed

Tlaèidlá a súèasti
•  Vypínaè (1)
• Ústie reproduktora (2)
• Snímaè osvetlenia (3) neustále sleduje svetelné 

podmienky. Mô¾e aktivova» blikanie displeja a tlaèidiel 
slabým svetlom.

•   Tlaèidlá voåby (4) slú¾iace na výber príkazov 
a polo¾iek

•  Tlaèidlo volania (5)
•  Pä»smerné navigaèné tlaèidlo (6) na pohyb 

v systéme menu. Stlaèenie posúvacieho tlaèidla 
uprostred ( ) vyberá, prijíma a aktivuje.

•  Tlaèidlo Menu (7) otvára hlavné menu.
•  Tlaèidlo úprav (8) otvára zoznam príkazov 

na úpravu textu.
• Mikrofón (9)
• Stlaèenie a pridr¾anie tlaèidla  (10) funguje ako 

skratka pre pripojenie na Web.
•  Tlaèidlo mazania (11) vymazáva text a polo¾ky.
•  Tlaèidlo prístupu k hudbe (12) je skratkou 

k hudobným aplikáciám.
•  Tlaèidlo Koniec (13)
• Tlaèidlo uzávierky kamery (14) na nepretr¾ité snímanie obrazu zadnou kamerou
• Otvor na pamä»ovú kartu (15)
• Predná kamera (16) urèená na video volania (ni¾¹ie rozlí¹enie ako zadná kamera). 
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• Slúchadielko (17)
• Ak chcete aktivova» zadnú kameru, otvorte kryt 

objektívu (18).
• Zadná kamera (19) urèená na snímanie obrázkov 

s vysokým rozlí¹ením alebo záznam videa
• LED fotoblesk (20)
• Konektor pre nabíjaèku (21)
• Konektor Pop-PortTM (22) pre kompatibilný dátový 

kábel USB, jednotka diaåkového ovládaèa a ïal¹ie 
kompatibilné doplnky

Vlo¾enie (U)SIM karty a batérie
Výklad termínu: USIM karta je roz¹írenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telef
urèené pre siete UMTS.

Uchovávajte v¹etky SIM karty mimo dosahu malých detí.

Pred vybratím batérie prístroj v¾dy vypnite a odpojte od nabíjaèky.
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1 Otoète telefón zadnou stranou k sebe, stlaète uvoåòovacie 
tlaèidlo (1) a vysúvajte kryt v smere ¹ípky (2).

2 Zdvihnite kryt (3).

3 Ak chcete uvoåni» dr¾iak (U)SIM karty, zdvihnite ho 
smerom nahor (4).

4 Vlo¾te (U)SIM kartu (5). Skontrolujte, èi plô¹ka s kontaktmi 
na karte smeruje ku konektorom prístroja a skosený roh 
karty smeruje k spodnej èasti telefónu.

5 Uzatvorte dr¾iak a ukotvite ho do správnej polohy.

6 Vlo¾te batériu (6).
7 Znova nasaïte zadný kryt.
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Vlo¾enie pamä»ovej karty
Pou¾ívajte iba zmen¹ené multimediálne karty (RS-MMC) schválené spoloènos»ou Nokia p
tento prístroj. Spoloènos» Nokia pou¾íva schválené pamä»ové karty v súlade s priemyselný
normami. Niektoré iné znaèky nemusia správne pracova» alebo nemusia by» plne kompati
s týmto zariadením.

Pou¾ívajte iba zmen¹ené multimediálne karty (RS-MMC) kompatibilné s týmto prístrojom
Iné pamä»ové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre pamä»ovú 
a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri pou¾ití nekompatibilnej pamä»ovej karty mô¾e 
k po¹kodeniu karty i prístroja a mô¾e dôjs» k znièeniu dát ulo¾ených na nekompatibilnej k

Kompatibilnú pamä»ovú kartu mô¾ete vyu¾i» na u¹etrenie pamäte v telefóne. Taktie¾ mô¾
zálohova» informácie z telefónu na kompatibilnú pamä»ovú kartu, napríklad:

• pamä»ová karta Zmen¹ená multimediálna karta (RS-MMC) 

• adaptér multimediálnej karty (MMC) 
Keï pou¾ívate v telefóne Nokia N70 Music Edition pamä»ovú kartu RS-MMC, adaptér 
nepotrebujete. Adaptér v¹ak umo¾òuje pou¾i» pamä»ovú kartu RS-MMC v inom 
kompatibilnom zariadení s otvorom na MMC kartu plnej-veåkosti.

Kompatibilná pamä»ová karta je u¾ mo¾no vlo¾ená v telefóne.
1 Ak chcete vlo¾i» pamä»ovú kartu, otvorte dvierka (7) otvoru 

na pamä»ovú kartu. Vlo¾te prst do ¹trbiny v hornej èasti 
dvierok a nadvihnite ich.
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2 Vlo¾te do otvoru kompatibilnú pamä»ovú kartu (8). 
Skontrolujte, èi plô¹ka s kontaktmi na karte smeruje 
nahor a skosený roh smeruje k dolnej èasti telefónu.

3 Zatlaète kartu dovnútra (9). Keï karta zapadne na miesto, 
budete poèu» jemné cvaknutie.

4 Zatvorte dvierka. Pamä»ovú kartu nemo¾no pou¾i», 
keï sú dvierka otvorené.

Vysunutie pamä»ovej karty
1 Otvorte dvierka otvoru na pamä»ovú kartu.
2 Potlaèením uvoånite pamä»ovú kartu z otvoru.
3 Vytiahnite pamä»ovú kartu. Ak je telefón zapnutý, 

vyberte mo¾nos» OK.
 Dôle¾ité. Nevyberajte pamä»ovú kartu v priebehu operácie, keï 

prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu poèas zápisu alebo èítania, 
mô¾e dôjs» k po¹kodeniu pamä»ovej karty ako aj prístroja a dáta ulo¾ené 
na karte sa mô¾u znièi».
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Nabitie batérie
1 Zapojte kompatibilnú nabíjaèku do sie»ovej zásuvky.
2 Zapojte ¹núru z nabíjaèky do telefónu. Stµpec indikátora 

batérie zaène rolova». Poèas nabíjania mô¾ete telefón 
pou¾íva». Ak je batéria úplne vybitá, mô¾e sa indikátor 
nabíjania zobrazi» a¾ po niekoåkých minútach.

3 Keï je batéria úplne nabitá, stµpec prestane rolova». Odpojte 
nabíjaèku najskôr od telefónu a potom od sie»ovej zásuvky.

Headset a jednotka 
diaåkového ovládaèa
Pomocou headsetu mô¾ete na zariadení Nokia N70 
Music Edition telefonova» a poèúva» hudbu.

Zástrèku headsetu vsuòte do konektora headsetu 
na jednotke diaåkového ovládaèa. Zástrèku 
Pop-Port jednotky diaåkového ovládaèa zapojte 
do konektora Pop-Port na zariadení. Teraz mô¾ete 
headset pou¾íva».

Ak chcete zavola», pomocou tlaèidiel prístroja 
zadajte èíslo, akoby jednotka diaåkového ovládaèa 
nebola pripojená k zariadeniu. Poèas hovoru 
rozprávajte do mikrofónu na jednotke diaåkového 
ovládaèa. Na prijatie a ukonèenie hovoru 
stlaète .
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Na ovládanie prehrávaèa hudby pou¾ívajte mediálne tlaèidlá na jednotke diaåkového ovlád
Ak chcete nastavi» hlasitos» slúchadielka, stlaète tlaèidlo hlasitosti naboku jednotky diaåko
ovládaèa. Ak chcete zablokova» tlaèidlá diaåkového ovládaèa, posuòte blokovací prepínaè 
naboku jednotky diaåkového ovládaèa.

Zapnutie telefónu
Stlaète a podr¾te .

 Ak si telefón vy¾iada PIN kód, UPIN kód alebo blokovací kód, 
zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte mo¾nos» OK. (U)PIN 
kód sa spravidla dodáva spolu s (U)SIM kartou. Predvolene 
je blokovací kód nastavený na hodnotu 12345. Viac sa 
o prístupových kódoch dozviete v návode na pou¾itie 
zariadenia.

Tento telefón má vnútornú anténu.

 Upozornenie. Podobne ako u iných rádiofrekvenèných prístrojov sa 
zbytoène nedotýkajte antény, keï je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou 
zhor¹uje kvalitu hovoru a mô¾e spôsobi», ¾e prístroj bude pracova» s vy¹¹ím 
výkonom, ne¾ je normálne potrebné. Ak sa pri pou¾ívaní prístroja nebudete 
dotýka» oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vy¹¹iu úèinnos» antény 
a dlh¹iu výdr¾ batérie.

Keï telefón prvýkrát zapnete, vy¾iada si od vás nasledujúce údaje: Zvoli» aktuál. mesto:,
a Dátum:. Pou¾ite navigaèné tlaèidlo ( ) a èíselné tlaèidlá. Ak chcete vyhåada» mesto, za
prvé písmená názvu mesta. Vybraté mesto definuje aj èasové pásmo pre hodiny v telefóne

Stlaèením tlaèidla  otvoríte hlavné menu.
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Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mohol po¾iada», aby boli niektoré funkcie vo va¹om prístroji 
deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v men
vá¹ho prístroja. Tento telefón tie¾ mô¾e by» ¹peciálne nakonfigurovaný. Táto konfigurácia
mô¾e týka» zmien v názvoch polo¾iek menu, ich poradia a ikon. Ïal¹ie informácie si vy¾iad
od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

O displeji
Snímte ochranné plastové fólie pokrývajúce displej a prednú kameru.

Na obrazovke sa mô¾e vyskytnú» malý poèet chýbajúcich, farebných alebo svietiacich bod
Je to charakteristické pre tento typ displeja. Niektoré displeje mô¾u obsahova» pixely alebo 
ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chyba displeja.

Nastavenia správ MMS a mobilného Internetu
Vá¹ telefón Nokia N70 Music Edition má ¹tandardne automaticky konfigurované nastaveni
správy MMS, slu¾bu GPRS, streaming a mobilný Internet podåa údajov o poskytovateåovi slu
alebo o operátorovi siete.

Základné indikátory
 Telefón sa pou¾íva v sieti GSM.

 (slu¾ba siete) – Telefón sa pou¾íva v sieti UMTS.

 Dostali ste jednu alebo niekoåko správ do zlo¾ky Prijaté v aplikácii Správy. 

 V zlo¾ke Na odoslanie sa nachádzajú správy èakajúce na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.
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 Zobrazuje sa, ak je Typ zvonenia nastavený na mo¾nos» Tiché a Tón hlásenia správy, 
Tón hlásenia chatu a Tón hlásenia e-mailu sú nastavené na mo¾nos» Vypnutý.

 Tlaèidlá telefónu sú zablokované.

 Budík je aktívny.

 (slu¾ba siete) – Pou¾íva sa druhá telefónna linka.

 V¹etky hovory na telefón sú presmerované na iné èíslo. Ak máte dve telefónne link
potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku .

 K telefónu je pripojený headset.

 K telefónu je pripojená indukèná sluèka.

 Do¹lo ku strate spojenia Bluetooth s headsetom.

 Prebieha dátový prenos. 

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je aktívne. 

 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez UMTS.

 Paketové dátové spojenie cez UMTS je aktívne.

 Paketové dátové spojenie v sieti UMTS je pozastavené.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté

 Prebieha prenos dát cez Bluetooth spojenie.

 Spojenie cez USB je aktívne.

 Máte preèítanú e-mailovú správu, ktorá èaká na naèítanie do telefónu.

 Máte nepreèítanú e-mailovú správu, ktorá èaká na naèítanie do telefónu.



 

ané 

ie 
iel 
12

Blokovanie tlaèidiel (Keyguard)
Zablokovaním tlaèidiel mô¾ete predís» ich náhodnému stláèaniu.

Zablokovanie. V pohotovostnom re¾ime stlaète tlaèidlo  a potom . Keï sú tlaèidlá
zablokované, na displeji je ikona .

Odblokovanie. Stlaète tlaèidlo  a potom .

Aj keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo naprogramov
vo va¹om prístroji. 

Otvorenie krytu objektívu kamery deaktivuje blokovanie tlaèidiel, ak je zapnuté. Uzatvoren
krytu objektívu kamery navráti telefón do predchádzajúceho re¾imu, èi¾e blokovanie tlaèid
sa znova aktivuje, ak bolo predtým zapnuté.

Ak chcete zapnú» osvetlenie displeja, keï sú tlaèidlá zablokované, stlaète .

Skratky v pohotovostnom re¾ime
• Medzi otvorenými aplikáciami mô¾ete prechádza» stlaèením a pridr¾aním 

tlaèidla . Keï nastane nedostatok pamäte, telefón mô¾e niektoré aplikácie 
zavrie». Pred zavretím aplikácie telefón ulo¾í v¹etky neulo¾ené dáta.
Ak necháte aplikácie spustené na pozadí, zvy¹uje sa spotreba energie batérie 
a zni¾uje sa jej ¾ivotnos».

• Ak chcete zmeni» profil, stlaète tlaèidlo  a vyberte niektorý profil.
• Ak chcete otvori» spojenie na Web, stlaète a pridr¾te tlaèidlo . 

Ïal¹ie informácie o webe nájdete v návode na pou¾itie zariadenia.

Informácie o ïal¹ích skratkách v pohotovostnom re¾ime nájdete v návode na pou¾itie 
zariadenia.
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Tipy na efektívne pou¾ívanie
• Keï fotografujete alebo nahrávate video a chcete zaèa» posiela» polo¾ku ako multimed

správu, stlaète tlaèidlo . V multimediálnych správach nemô¾ete posiela» videoklipy
ulo¾ené vo formáte .mp4.

• Ak chcete odosla» správu, ktorú práve pí¹ete, stlaète tlaèidlo .
• Ak chcete v pohotovostnom re¾ime otvori» zoznam posledných volaných èísel, stlaète 

tlaèidlo .
• Ak chcete prepína» medzi profilmi Normál a Tichý, stlaète a pridr¾te tlaèidlo . 

Ak máte dve telefónne linky, prepnete linky.

Viac informácií o skratkách nájdete v návode na pou¾itie zariadenia.

Prenos obsahu z iného telefónu
Ak chcete pou¾íva» aplikáciu Prenos, informácie nájdete v návode na pou¾itie zariadenia.

Program Nokia Content Copier je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite na kopírovanie obsa
z kompatibilného telefónu Nokia. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.
Nokia Content Copier podporuje niekoåko modelov telefónov Nokia. Ïal¹ie informácie 
o telefónoch podporovaných jednotlivými verziami balíka Nokia PC Suite nájdete na strán
www.nokia.com/pcsuite.
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Pomocník
Telefón je vybavený kontextovým pomocníkom, ktorý poskytuje pokyny a informácie na 
pou¾ívanie telefónu. Z åubovoånej aplikácie ho otvoríte výberom mo¾nosti Voåby > Pomoc

 Príklad. Ak chcete zobrazi» návod, ako postupova» pri vytváraní karty kontaktu, zaèn
vytvára» kartu kontaktu a vyberte mo¾nos» Voåby > Pomocník; alebo v hlavnom menu vyb
mo¾nos» Nástroje > Pomocník, èím otvoríte návod pre adresár Kontakty. Keï èítate návo
mô¾ete prejs» z okna Pomocník do aplikácie otvorenej na pozadí stlaèením a pridr¾aním 
tlaèidla .

Návod na pou¾itie
Preèítajte si Návod na pou¾itie, aby ste sa oboznámili s telefónom Nokia N70 Music Editio

Podrobnej¹ie informácie nájdete v osobitnom návode na pou¾itie. Nepou¾ívajte tento stru
návod na obsluhu ako náhradu úplného návodu na pou¾itie, ktorý obsahuje dôle¾ité inform
o bezpeènosti a údr¾be.

Nav¹tívte stránky www.nokia.com/support alebo stránky miestneho zastúpenia spoloènos
Nokia, kde nájdete najnov¹iu verziu návodu na pou¾itie, dodatoèné informácie, súbory 
na stiahnutie a slu¾by týkajúce sa vá¹ho výrobku Nokia.


