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Seadme klahvid ja muud osad (avatud klapi korral)
Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N76.

1 Parempoolne klapiklahv 
2 Keskmine klahv 
3 Vasakpoolne klapiklahv 
4 Väiksema eraldusvõimega lisakaamera
5 Valgusandur
6 Valikuklahvid  ja 
7 Menüüklahv  – Valikuklahvid pääsemiseks
8 Multimeediumiklahv  – multimeediumimenüüsse 

pääsemiseks
9 Helistamisklahv 
10 Lõpetamisklahv 
11 Muutmisklahv  – teksti redigeerimisel 

käsuloendi avamiseks
12 Kustutusklahv 
13 Navi™-juhtnupp , , ,  (edaspidi 

nimetatakse seda nuppu lihtsalt juhtnupuks) 
ja keskmine valikuklahv 

14 Numbriklahvid



Seadme klahvid ja muud osad (pealt- ja tagantvaade)
1 Toitenupp 
2 Mini-USB-liides ühilduva arvutiga ühendamiseks 

(USB-katte all)
3 Nokia AV-liides ühilduvate peakomplektide ja 

kuularite ühendamiseks
4 Suuminupud, helitugevusnupud, külgmised juhtnupud
5 Re¾iimivalikunupp 
6 Kaameranupp 
7 Põhikaamera kvaliteetsete (suurema eraldusvõimega) 

piltide tegemiseks ja videklippide salvestamiseks
8 Kaameravälk
9 Laadija ühenduspesa
10 Mälukaardipesa ühilduva microSD-kaardi jaoks
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(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine
(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. 
Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja 
ja eraldage laadija.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige 
teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad 
teenusepakkujad ja muud tarnijad.

Pikemaajalise kasutamise käigus (nt video ühisvaatamise 
või kiire ühendusega andmesideseansi jooksul) võib seade 
soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et 
seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud 
teenindusettevõttesse.
1 Eemaldage akukattelt 

juhistega kile.

2 Tagakaane 
eemaldamiseks pöörake 
seadme tagakülg enda 
poole ja lükake kaant 
joonisel näidatud 
suunas.

3 SIM-kaardi aluse 
eemaldamiseks SIM-
kaardi pesast võtke ära 
kile ja tõmmake SIM-
kaardi aluse pide välja.

4 Asetage (U)SIM-kaart 
SIM-kaardi alusele. Veenduge, et 
kaardi kontaktid jääksid ülespoole 
ja kaardi kaldnurk jääks aluse 
kaldnurga poole.

 Näpunäide. SIM-kaardi aluse all oleva kile 
saate eemaldada.



5 Libistage SIM-kaardi 
alus kogu ulatuses 
SIM-kaardi aluse pessa. 
Jälgige, et kaardi 
kontaktid jääksid 
ülespoole ja kaardi 
kaldnurk jääks 
pesa poole.
Vaadake, et SIM-kaardi aluse 
ülemine serv asuks täpselt 
vastu SIM-kaardi aluse pesa.

6 Paigaldage aku.

7 Pange tagakaas oma 
kohale tagasi.

Seadme sisselülitamine
1 Vajutage klahvi  ja hoidke 

seda all.
2 Kui seade küsib UPIN-koodi või 

lukukoodi, sisestage see ja vajutage 
. Tehases programmeeritud 

lukukood on 12345.
Võimalik, et kui lülitate seadme esimest 
korda sisse, palutakse teil valida oma 
asukohale vastava riigi ja sisestada 
kellaaeg ja kuupäev. Riigi või linna otsimiseks sisestage 
riigi või linna nime esimesed tähed.
Seadmel on kaks sisemist antenni.

 Märkus. Nagu 
kõigi raadiolaineid 
edastavate seadmete 
puhul, ärge 
puudutage 
sisselülitatud 
mobiilsidevahendi 
antenni, kui selleks 
pole vajadust. 
Näiteks ärge 
puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali 
saatva või vastuvõtva antenni puudutamisel halveneb 
raadioside kvaliteet ning seade võib hakata töötama 
vajalikust suuremal võimsusel, mis omakorda võib 
lühendada aku kasutamise aega.
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1 Mobiilsideseadme antenn
2 Bluetooth-ühendus

Mälukaardi paigaldamine
Kasutage üksnes ühilduvaid microSD-kaarte, mille 
kasutamise just selle telefonimudeliga on Nokia heaks 
kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud 
tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi 
seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, 
võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile 
salvestatud andmed.
1 Mälukaardi 

paigaldamiseks tõmma
ke microSD-mälukaardi 
pesa katet väljapoole.

2 Painutage 
microSD-mälukaardi 
pesa katet, kuni see 
avaneb.

3 Asetage mälukaart 
kaardipessa. Pöörake 
seadme tagakülg enda 
poole ja veenduge, et 
kaardi kontaktid asuksid all ja suunaga pesa poole.

4 Lükake kaart pessa. Kui kaart 
kohale kinnitub, kuulete 
klõpsatust.

5 Sulgege kate. Avatud kaane 
korral ei saa mälukaarti 
kasutada.

Mälukaardi väljutamine
1 Enne kaardi väljutamist vajutage 

 ja valige Eemalda mälukaart. Kõik rakendused 
suletakse.

2 Kui kuvatakse teade Mälukaardi eemaldamisel 
sulguvad kõik avatud rakendused. Eemaldan ikkagi?, 
valige Jah.

3 Kui kuvatakse teade Võta 
mälukaart välja ja vajuta OK, 
avage mälukaardipesa kate.

4 Mälukaardi pesast vabastamiseks 
suruge kaarti.

5 Tõmmake mälukaart pesast välja. 
Kui seade on sisse lülitatud, 
valige OK.

 NB! Ärge võtke MMC-kaarti seadmest välja sellise 
toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. 
Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii 
mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud 
andmed.



Muusika esitamine
Ärge ühendage liidesesse väljundsignaali väljastavaid 
seadmeid, kuna nii võite seadet kahjustada. Ärge ühendage 
Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat.

Kui ühendate seadmega mis tahes tüüpi välisseadmeid või 
mõne Nokia heakskiiduta peakomplekti Nokia 
AV-liidesesse, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Digitaalse muusika kuulamiseks 
rakenduses Muusikapleier sisestage 
peakomplekti pistik helipistikupessa. 
Rakenduses Muusikapleier on kaks 
vaadet: Muusikamenüü – muusika 
valimiseks ja Mängib – muusika 
kuulamiseks.
Muusika esitamine suletud 
klapi korral
1 Valikusse Muusikamenüü 

sisenemiseks vajutage 
ootere¾iimis .

2 Valige soovitud muusikapala ja vajutage .

Vaates Mängib kasutage taasesituse juhtimiseks kiiret 
juurdepääsu võimaldava klapiekraani klahve:
• Loo esitamiseks või seiskamiseks vajutage .

Kui seiskate loo esitamise, kuvatakse praegu 
esitatavate lugude loend.

• Lugude tagasikerimiseks või eelmisele loole liikumiseks 
vajutage .

• Lugude edasikerimiseks või järgmisele loole liikumiseks 
vajutage .

• Vaadete Mängib ja Muusikamenüü ümberlülitamiseks 
vajutage .

Kaamera kasutamine
Käesoleval mobiilseadmel on kaks kaamerat. Suure 
eraldusvõimega põhikaamera asub seadme tagaküljel, 
väiksema eraldusvõimega lisakaamera aga klapi küljes. 
Mõlema kaameraga saate nii pildistada kui ka salvestada 
videoklippe.
Põhikaameraga pildistamine
1 Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu 

ja hoidke seda üle ühe sekundi all.
Kaamera avab kaadrinäidiku.

2 Pildistamiseks vajutage 
uuesti kaameranuppu.
Video salvestamiseks avage 
klapp ja valige Valikud > 
Videore¾iim.
Lisakaamera avamiseks 
avage klapp ja valige 
Valikud > Vali teine 
kaamera.
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Tugiteenused

Abi
Abitekstide funktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise 
ajal. Funktsiooni avamiseks suvalisest rakendusest valige 
Valikud > Abi.

Kasutusjuhend
Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake 
kasutusjuhendit.

Veebitugi
Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, 
allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused 
leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult 
Nokia veebisaidilt.
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