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Oznaka modela: Nokia N72-5. V nadaljevanju Nokia N72.

Vstavljanje kartice SIM in baterije
Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo loèite od polnilnika.
1 Napravo obrnite z zadnjo stranjo proti sebi, pritisnite gumb 

za sprostitev pokrovèka (1) in potisnite pokrovèek v smeri 
pu¹èice (2).

2 Dvignite pokrovèek (3).

3 Dvignite dr¾alo kartice SIM, da ga sprostite (4).

4 Vstavite kartico SIM (5). Poskrbite, da so kontakti na kartici 
obrnjeni proti prikljuèkom naprave in da je prirezani vogal 
na kartici obrnjen proti spodnjemu delu naprave.

5 Zaprite dr¾alo, da se zaskoèi.
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6 Vstavite baterijo (6).
7 Znova namestite zadnji pokrovèek.

Vstavljanje pomnilni¹ke kartice
S to napravo uporabljajte samo pomanj¹ane pomnilni¹ke kartice 
RS-MMC, ki jih je odobrila Nokia. Nokia upo¹teva odobrene 
industrijske standarde za pomnilni¹ke kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo 
povsem zdru¾ljivi s to napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali.

Uporabljajte le zdru¾ljive pomanj¹ane pomnilni¹ke kartice (RS-MMC), ki jih je dru¾ba 
Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia upo¹teva odobrene industrijske standarde za 
pomnilni¹ke kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo povsem zdru¾ljivi s to 
napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali. Druge pomnilni¹ke kartice, kot so kartice Secure 
Digital (SD), se ne prilegajo v re¾o za pomnilni¹ke kartice in niso zdru¾ljive s to napravo. Uporaba 
nezdru¾ljive pomnilni¹ke kartice lahko poleg kartice po¹koduje tudi napravo in na nezdru¾ljivi 
kartici shranjene podatke.

Zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico uporabljajte, èe ¾elite varèevati s pomnilnikom v napravi. 
Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico, na primer:

• Pomanj¹ana pomnilni¹ka kartica RS-MMC .

• Adapter za pomnilni¹ke kartice MMC .
Adapterja ne potrebujete, kadar kartico RS-MMC uporabljate v napravi Nokia N72. 
Adapter omogoèa uporabo kartice RS-MMC v drugih zdru¾ljivih napravah, ki imajo 
re¾o za kartice MMC obièajne velikosti.

Zdru¾ljiva pomnilni¹ka kartica je morda ¾e vstavljena v napravo.
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1 Èe ¾elite vstaviti pomnilni¹ko kartico, odprite vratca re¾e za 
pomnilni¹ko kartico (7). Vtaknite prst v vdolbino na vrhu 
vratc in jih dvignite.

2 Vstavite zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico v re¾o (8). Poskrbite, 
da bodo prikljuèki na kartici obrnjeni navzgor in da bo 
prirezani vogal obrnjen proti spodnjemu delu naprave.

3 Potisnite kartico v re¾o (9). Sli¹ali boste, kako se zaskoèi.
4 Zaprite vratca. Pomnilni¹ke kartice ne morete uporabljati, 

èe so vratca odprta.

Odstranjevanje pomnilni¹ke kartice
1 Odprite vratca re¾e za pomnilni¹ko kartico.
2 Pritisnite kartico, da jo sprostite iz re¾e.
3 Odstranite pomnilni¹ko kartico. Èe je naprava vklopljena, izberite OK.

 Pomembno: Pomnilni¹ke kartice ne smete odstraniti med 
delovanjem, ko je kartica v uporabi. Èe pomnilni¹ko kartico odstranite 
med postopkom, lahko poleg kartice po¹kodujete tudi napravo in podatke, 
shranjene na kartici.
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Polnjenje baterije
1 Zdru¾ljiv polnilnik prikljuèite v elektrièno vtiènico.
2 Napajalni kabel prikljuèite v napravo. Kazalnik napolnjenosti 

baterije se zaène pomikati. Med polnjenjem lahko napravo 
uporabljate. Èe je baterija popolnoma prazna, lahko traja 
nekaj minut, preden se prika¾e kazalnik polnjenja.

3 Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika veè. Polnilnik najprej iztaknite 
iz naprave, potem pa iz elektriène vtiènice.

Slu¹alke
Zdru¾ljive slu¹alke pove¾ite s prikljuèkom Pop-PortTM naprave.

 Opozorilo: Uporaba slu¹alk lahko vpliva na zaznavanje 
zvokov iz okolice. Slu¹alk ne uporabljajte, èe s tem ogro¾ate 
svojo varnost. 

Standardne stereo 3,5-milimetrske slu¹alke lahko uporabljate 
z zvoènim adapterjem Nokia AD-49. Kabel adapterja prikljuèite na vrata Pop-PortTM naprave 
Nokia N72, slu¹alke pa na prikljuèek na vrhu adapterja.

Klic sprejmete ali konèate tako, da pritisnete klicno tipko . Med klicem govorite v mikrofon 
v zgornjem desnem vogalu klicne tipke. Èe ¾elite spremeniti glasnost, pritisnite ustrezno tipko 
za nastavljanje glasnosti.
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Tipke in sestavni deli
•  Tipka za vklop/izklop (1).
• Zvoènik (2).
• Svetlobno tipalo (3). nenehno preverja svetlobne 

pogoje ter lahko povzroèi utripanje zaslona 
in tipkovnice.

•   Izbirne tipke (4) za izbiranje ukazov 
in predmetov.

•  Tipka za klicanje (5).
•  5-smerna tipka za pomikanje (6) omogoèa 

premikanje med elementi menijev. Tipko za pomikanje 
pritisnite na sredini ( ), da izberete, sprejmete ali 
vkljuèite mo¾nost ali predmet.

•  Menijska tipka (7) odpre glavni meni.
•  Tipka za urejanje (8) odpre seznam ukazov, 

ko urejate besedilo.
• Mikrofon (9).
• Dolg pritisk na tipko  (10) je bli¾njica za spletno 

povezavo.
•  Tipka za brisanje (11) zbri¹e besedilo in predmete.
•  Glasbena tipka (12) odpre predvajalnik glasbe.
•  Tipka Konèaj (13).
• Spro¾ilec kamere (14) za fotografiranje.
• Re¾a za pomnilni¹ko kartico (15).
• Mikrofon (16).
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• Odprite pokrovèek objektiva kamere (17), 
da vklopite kamero.

• Kamera (18) za snemanje fotografij v visoki 
loèljivosti in video posnetkov.

• Bliskavica (19).
• Prikljuèek za polnilnik (20).
• Prikljuèek Pop-Port (21) za zdru¾ljiv podatkovni 

kabel USB, slu¹alke in drugo zdru¾ljivo dodatno 
opremo.

Vklop naprave
Pridr¾ite tipko .

Èe naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite 
(na zaslonu se izpi¹e ****) in pritisnite  (OK). Koda za 
zaklepanje je tovarni¹ko nastavljena na 12345. Veè informacij 
o kodah za dostop preberite v priroèniku za uporabo naprave.



9

Naprava ima notranjo anteno.

 Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se 
antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje 
antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroèi, da naprava deluje 
z veèjo moèjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte 
predela antene, sicer bo antena delovala slab¹e, pa tudi baterija se bo 
izpraznila hitreje.

Ko napravo vklopite prviè, lahko zahteva, da doloèite naslednje informacije: Izberite tren. 
mesto:, Èas: in Datum:. Uporabite tipko za pomikanje ( ) in ¹tevilène tipke. Èe ¾elite poiskati 
mesto, vpi¹ite prve èrke njegovega imena. Izbrano mesto doloèa tudi èasovni pas za uro 
v napravi.

Za vstop v glavni meni pritisnite na  (tipka Meni).

Va¹ ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogoèil vklop nekaterih funkcij v va¹i 
napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej 
nastavljena. To lahko vkljuèuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. 
Veè informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

O zaslonu
Odstranite za¹èitni plastièni prevleki, ki prekrivata zaslon in kamero.

Na zaslonu se lahko pojavi majhno ¹tevilo manjkajoèih, nepravilno obarvanih ali svetlih pik. 
To je znaèilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali toèke, ki ostanejo 
vkljuèene ali izkljuèene. To je normalno in ne gre za napako.
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Nastavitve za veèpredstavnostna sporoèila 
in internet
Naprava Nokia N72 je obièajno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik storitev ali mobilni 
operater, ¾e nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebine in mobilno 
brskanje po internetu.

Pomembni kazalniki
 Naprava se uporablja v omre¾ju GSM.

 V mapo Prejeto v meniju Sporoèila ste prejeli eno ali veè sporoèil. 

 Sporoèila v mapi V po¹iljanju èakajo na po¹iljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Prikazano, èe je Vrsta zvonjenja nastavljen na Tiho ter Opozor. na sporoèilo, Opoz. ton 
pomenkov in Opozorilo na e-po¹to na Izkljuèen.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Budilka je vkljuèena.

 (omre¾na storitev) Uporablja se druga telefonska linija.

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo ¹tevilko. Èe imate dve telefonski liniji, je znak 
za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa .

 Slu¹alke so prikljuèene na napravo.

 Komplet za uporabnike slu¹nih aparatov je prikljuèen na napravo.

 Povezava Bluetooth s slu¹alko se je prekinila.
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 Podatkovni klic je aktiven. 

 Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.

 Aktivna paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE. 

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je zadr¾ana.

 Povezovanje prek Bluetootha je vkljuèeno.

 Po povezavi Bluetooth se prena¹ajo podatki.

 Aktivna povezava USB.

 Prebrano e-po¹tno sporoèilo ¹e ni nalo¾eno v napravo.

 Neprebrano e-po¹tno sporoèilo ¹e ni nalo¾eno v napravo.

Zaklepanje tipkovnice
Z zaklepanjem tipkovnice prepreèite nenamerne pritiske na tipke.

Zaklepanje tipkovnice: V pripravljenosti pritisnite  in . Ko je tipkovnica zaklenjena, 
se na zaslonu prika¾e znak .

Odklepanje tipkovnice: Pritisnite  in nato .

Tudi èe je tipkovnica zaklenjena, lahko klièete ¹tevilko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo. 

Èe odprete pokrovèek objektiva kamere, se odklene tipkovnica, èe je zaklenjena. Èe pokrovèek 
objektiva kamere zaprete, se naprava vrne v prej¹nje stanje: èe je bila tipkovnica odklenjena, 
se zdaj zaklene.

Èe ¾elite pri zaklenjeni tipkovnici vkljuèiti osvetlitev zaslona, pritisnite .
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Bli¾njice v pripravljenosti
• Med odprtimi aplikacijami preklapljate z dalj¹im pritiskom 

na . Èe napravi zaène zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno 
zaprla nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se 
neshranjeni podatki samodejno shranijo.
Èe pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba 
baterije poveèala, èas delovanja baterije pa se bo skraj¹al.

• Èe ¾elite zamenjati profil, pritisnite  in izberite ¾eleni profil.
• Povezavo s spletom vzpostavite z dalj¹im pritiskom na . 

Veè informacij o brskalniku preberite v priroèniku za uporabo 
naprave.

Veè bli¾njic, ki so na voljo v pripravljenosti, je opisanih v priroèniku 
za uporabo naprave.

Nasveti za uèinkovito uporabo
• Ko fotografirate ali snemate video, pritisnite , èe ga ¾elite poslati kot veèpredstavnostno 

sporoèilo. V veèpredstavnostnem sporoèilu ne morete po¹iljati video posnetkov, ki so 
shranjeni v formatu .mp4.

• Èe ¾elite poslati sporoèilo, pritisnite .
• Èe ¾elite odpreti seznam zadnjih klicanih ¹tevilk, v pripravljenosti pritisnite .
• Med profiloma Splo¹no in Tiho preklapljate tako, da pritisnete in dr¾ite . 

Èe imate dve telefonski liniji, lahko tako preklapljate med njima.

Veè o bli¾njicah lahko preberete v razdelku „Uporabne bli¾njice“ priroènika za uporabo.
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Prenos vsebine iz druge naprave
Navodila za uporabo aplikacije Prenos so v priroèniku za uporabo naprave.

Nokia Content Copier je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite in je namenjen kopiranju 
vsebine iz zdru¾ljivega telefona Nokia. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo. 
Nokia Content Copier podpira veè modelov telefonov Nokia. Veè informacij o napravah, 
ki jih podpirajo razlièice programskega paketa Nokia PC Suite, najdete na spletnih straneh 
www.nokia.com/pcsuite.

Pomoè
Naprava ima funkcijo pomoèi, ki vam med njeno uporabo pomaga z navodili in informacijami. 
Èe jo ¾elite uporabljati v aplikacijah, izberite Mo¾nosti > Pomoè.

 Primer: Èe ¾elite videti navodila za izdelavo vizitke, zaènite izdelovati vizitko in izberite 
Mo¾nosti > Pomoè; ali v glavnem meniju izberite Orodja > Pomoè in odprite navodila za 
Imenik. Med branjem navodil lahko preklapljate med funkcijo Pomoè in aplikacijo, ki deluje 
v ozadju, tako, da pridr¾ite tipko .

Priroènik za uporabo
Preberite priroènik za uporabo, da se seznanite z napravo Nokia N72.

Podrobnej¹e informacije so navedene v loèenem uporabni¹kem priroèniku. Kratki priroènik ne 
more nadomestiti celotnega priroènika za uporabo, saj ta vsebuje pomembne varnostne napotke 
in informacije o vzdr¾evanju.

Na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia boste na¹li 
najnovej¹o razlièico tega priroènika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, 
povezane z va¹im izdelkom Nokia.


