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Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji)
Dále jen Nokia N76.

1 Pravé tlaèítko na krytu 
2 Støední tlaèítko 
3 Levé tlaèítko na krytu 
4 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením
5 Svìtelné èidlo
6 Výbìrová tlaèítka  a 
7 Tlaèítko Menu  otevírá hlavní menu
8 Tlaèítko Multimédia  pro pøístup 

k menu multimédií.
9 Tlaèítko Volat 
10 Tlaèítko Konec 
11 Tlaèítko Upravit  otevírá seznam pøíkazù 

pro úpravy textu
12 Tlaèítko Smazat 
13 Navigaèní tlaèítko Navi™ , , ,  

(dále uvádìno jako navigaèní tlaèítko) a støední 
výbìrové tlaèítko 

14 Èíselná klávesnice



Tlaèítka a èásti (shora a zezadu)
1 Vypínaè 
2 Konektor miniUSB pro pøipojení ke kompatibilnímu 

poèítaèi (pod krytem USB)
3 Konektor Nokia pro kompatibilní headsety a sluchátka
4 Tlaèítka zoomu, hlasitosti a navigaèní tlaèítko
5 Tlaèítko re¾imu 
6 Tlaèítko Spou¹t’ fotoaparátu 
7 Hlavní fotoaparát pro fotografování ve vysokém 

rozli¹ení a nahrávání videí
8 Blesk fotoaparátu
9 Zdíøka pro konektor nabíjeèky
10 Slot pamì»ové karty pro kompatibilní kartu microSD
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Instalace karty USIM a baterie
Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je 
podporována mobilními telefony UMTS.

Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí.

Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte 
nabíjeèku.

Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte 
od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel 
slu¾eb nebo jiný prodejce.

Pøi del¹ím provozu, napøíklad pøi aktivní relaci sdílení videa 
nebo pøi vysokorychlostním datovém spojení, mù¾e být 
pøístroj zahøátý. Ve vìt¹inì pøípadù je tento stav normální. 
Pokud máte podezøení, ¾e pøístroj nepracuje správnì, 
odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.
1 Odstraòte z krytu baterie 

fólii s návodem.

2 Polo¾te pøístroj zadní 
stranou k sobì a vysuòte 
kryt.

3 Pro uvolnìní dr¾áku SIM 
karty ze slotu zatáhnìte 
za fólii nebo úchyt 
dr¾áku SIM karty.

4 Do dr¾áku SIM karty 
vlo¾te kartu USIM. Ujistìte se, 
¾e plocha kontaktù karty smìøuje 
nahoru a zkosený roh karty smìøuje 
ke zkosenému rohu dr¾áku.

 Tip! Fólii ze spodní strany dr¾áku SIM karty 
mù¾ete odstranit.



5 Zcela zasuòte dr¾ák SIM 
karty do slotu pro dr¾ák. 
Zkontrolujte, zda plocha 
kontaktù na kartì 
smìøuje nahoru 
a zkosený roh do slotu.
Horní okraj dr¾áku SIM 
karty zapadne do slotu 
pro dr¾ák.

6 Vlo¾te baterii.

7 Nasaïte zadní kryt.

Zapnutí telefonu
1 Podr¾te stisknutý vypínaè .
2 Vyzve-li pøístroj k zadání kódu UPIN 

nebo zamykacího kódu, zadejte ho 
a stisknìte tlaèítko . Z výroby je 
nastaven zamykací kód 12345.

Pøi prvním zapnutí mù¾e pøístroj 
po¾ádat o vybrání zemì a mìsta 
a nastavení data a èasu. 
Pro vyhledávání mìsta nebo zemì zadejte první písmena 
jejich názvu.

Tento pøístroj má vnitøní antény.

 Poznámka: Stejnì 
jako u jiných 
rádiových pøístrojù 
se nedotýkejte 
zbyteènì antény, je-
li anténa v provozu. 
Nedotýkejte se 
antény napøíklad 
bìhem telefonického 
hovoru. Kontakt 
s vysílající nebo pøijímající anténou ovlivòuje kvalitu 
rádiové komunikace a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude 
pro provoz potøebovat vìt¹í výkon, ne¾ by jinak bylo 
zapotøebí, a mù¾e omezit ¾ivotnost baterie.
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1 Anténa pro celulární sí»
2 Technologie Bluetooth

Vlo¾ení pamì»ové karty
S tímto pøístrojem pou¾ívejte pamì»ové karty microSD 
schválené spoleèností Nokia. Nokia pou¾ívá schválené 
prùmyslové standardy pro pamì»ové karty, ale nìkteré 
znaèky nemusí být plnì kompatibilní s tímto pøístrojem. 
Nekompatibilní karty mohou po¹kodit kartu a pøístroj 
a poru¹it data ulo¾ená na kartì.

1 Chcete-li vlo¾it 
pamì»ovou kartu, 
vytáhnìte kryt karty 
microSD.

2 Otoèením kryt karty 
microSD uvolnìte.

3 Vlo¾te do slotu 
pamì»ovou kartu. 
Polo¾te pøístroj zadní 
stranou k sobì 
a ujistìte se, ¾e 
plocha kontaktù na 

kartì smìøuje dolù a do slotu.
4 Zatlaète jemnì kartu do slotu ve 

smìru ¹ipky. Po zaji¹tìní karty na 
místì usly¹íte zacvaknutí. 

5 Zavøete kryt. Pøi otevøeném krytu 
nelze pamì»ovou kartu pou¾ívat.

Vyjmutí pamì»ové karty
1 Pøed vyjímáním pamì»ové karty 

stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Vyjmout pam. kartu. V¹echny aplikace 
budou ukonèeny.

2 Kdy¾ pøístroj zobrazí zprávu Vyjmutím pamì»ové karty 
se ukonèí v¹echny otevøené aplikace. Pøesto 
vyjmout?, zvolte mo¾nost Ano.

3 Po zobrazení zprávy Vyjmìte 
pamì»ovou kartu a stisknìte 
„OK“ otevøete kryt slotu 
pamì»ové karty.

4 Zatlaète jemnì kartu do slotu ve 
smìru ¹ipky a¾ usly¹íte cvaknutí, 
tím ji uvolníte a mù¾ete vyjmout.

5 Vytáhnìte pamì»ovou kartu. Je-li 
pøístroj zapnutý, zvolte mo¾nost OK.

 Dùle¾ité: Nevyjímejte pamì»ovou kartu v prùbìhu 
operace, pøi které dochází k pøístupu ke kartì. Vyjmutí 
karty v prùbìhu operace mù¾e po¹kodit pamì»ovou 
kartu i pøístroj a mù¾e dojít k po¹kození dat na kartì.



Pøehrávání hudby
Nepøipojujte výrobky vytváøející výstupní signál, proto¾e 
by mohly po¹kodit pøístroj. K audiovizuálnímu konektoru 
Nokia nepøipojujte ¾ádný zdroj napìtí.

Pøipojujete-li ke konektoru Nokia externí zaøízení nebo 
headsety neschválené spoleèností Nokia pro pou¾ívání 
s tímto pøístrojem, vìnujte zvý¹enou pozornost 
nastavení hlasitosti.

Chcete-li v aplikaci Hud. pøehrávaè 
poslouchat hudbu v digitálním formátu, 
pøipojte ke zvukovému konektoru 
headset. Aplikace Hud. pøehrávaè má 
dvì zobrazení: Menu Hudba pro výbìr 
hudby a Pøehrává se pro poslech hudby.
Pøehrávání hudby pøi zavøeném 
pøístroji
1 V pohotovostním re¾imu stisknìte 

tlaèítko  a pøístroj pøejde do 
Menu Hudba.

2 Vyberte hudbu, kterou chcete 
pøehrávat, a stisknìte tlaèítko .

V zobrazení Pøehrává se mù¾ete pøehrávání ovládat 
tlaèítky na funkèním krytu:
• Stisknutím tlaèítka  ovládat funkèními tlaèítky 

na krytu.

Pøi pozastavení pøístroj zobrazí seznam skladeb, 
které posloucháte.

• Stisknutím tlaèítka  posunete skladbu vzad 
nebo pøejdete na pøedchozí skladbu.

• Stisknutím tlaèítka  rychle posunete skladbu 
vpøed nebo na následující skladbu.

• Pro pøepnutí mezi zobrazením Pøehrává se 
a Menu Hudba stisknìte tlaèítko .

Práce s fotoaparátem
Pøístroj má dva fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým 
rozli¹ením na zadní stranì pøístroje a druhý fotoaparát 
s ni¾¹ím rozli¹ením uvnitø pøístroje. Obìma fotoaparáty 
mù¾ete fotografovat i nahrávat video.
Fotografování hlavním fotoaparátem
1 Chcete-li spustit fotoaparát, podr¾te po dobu 

1 sekundy stisknuté tlaèítko spou¹t’ fotoaparátu.
Pøístroj zobrazí hledáèek.

2 Chcete-li vyfotografovat 
snímek, znovu stisknìte 
spou¹t’ fotoaparátu.
Chcete-li nahrávat video, 
otevøete pøístroj a zvolte 
mo¾nost Volby > Re¾im videa.
Chcete-li pou¾ít druhý 
fotoaparát, otevøete pøístroj 
a zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít druhý fotoaparát.
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Podpora

Nápovìda
Funkce nápovìda poskytuje pokyny pro pou¾ívání pøístroje. 
Pro spu¹tìní z libovolné aplikace zvolte mo¾nost Volby > 
Nápovìda.

U¾ivatelská pøíruèka
Dal¹í dùle¾ité informace o va¹em pøístroji si pøeètìte 
v u¾ivatelské pøíruèce.

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