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Näppäimet ja osat (kansi / kansi auki)
Jatkossa käytetään nimeä Nokia N76.

1 Oikea kannen näppäin 
2 Keskimmäinen näppäin 
3 Vasen kannen näppäin 
4 Kakkoskamera, jossa pienempi tarkkuus
5 Valoisuuden tunnistin
6 Valintanäppäimet  ja 
7 Valikkonäppäin  avaa päävalikon.
8 Multimedianäppäin  avaa multimediavalikon.
9 Soittonäppäin 
10 Lopetusnäppäin 
11 Muokkausnäppäin  avaa komentoluettelon, 

kun muokkaat tekstiä.
12 Poistonäppäin 
13 Navi™-selausnäppäin , , ,  

(jota jatkossa kutsutaan selausnäppäimeksi) 
ja keskimmäinen valintanäppäin 

14 Numeronäppäimistö



Näppäimet ja osat (ylä- ja takapuoli)
1 Virtanäppäin 
2 Mini-USB-liitäntä, jolla laitteen voi liittää 

yhteensopivaan PC-tietokoneeseen (USB-kannen alla)
3 Nokia-AV-liitäntä yhteensopivia HF-kuulokkeita ja 

yleiskuulokkeita varten
4 Zoomaus-/äänenvoimakkuus-/selausnäppäimet
5 Tilanäppäin 
6 Kuvausnäppäin 
7 Pääkamera suuritarkkuuksisia kuvia ja videoita varten
8 Kameran salama
9 Laturin liitin
10 Muistikorttipaikka yhteensopivaa 

microSD-korttia varten
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USIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen
USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, 
jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen 
akun poistamista.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja 
käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla 
palveluntarjoaja tai muu myyjä.

Tiettyjen toimintojen aikana, kuten videonjakoistuntoa 
tai nopeaa datayhteyttä käytettäessä, laite saattaa tuntua 
lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. 
Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
1 Poista kalvo akkukotelon 

kannesta.

2 Aseta laite siten, että sen 
takaosa osoittaa itseesi 
päin, ja poista takakansi 
liu’uttamalla sitä 
alaspäin.

3 Poista SIM-kortin pidike 
SIM-korttipaikasta 
vetämällä kalvo tai 
SIM-kortin pidikkeen 
kahva ulos.

4 Aseta USIM-kortti SIM-
kortin pidikkeeseen. Varmista, että 
kortin liittimet ovat ylöspäin ja että 
kortin viisto kulma osoittaa 
pidikkeen viistoa reunaa kohti.

 Vihje! Voit poistaa kalvon SIM-kortin 
pidikkeen pohjasta.



5 Liu'uta SIM-kortin 
pidike SIM-korttipaikan 
pohjaan asti. Varmista, 
että kortin liittimet ovat 
ylöspäin ja että viisto 
kulma osoittaa kohti 
korttipaikkaa.
Huomaa, että SIM-kortin 
pidikkeen ylempi kieleke 
asettuu SIM-korttipaikkaa 
vasten.

6 Aseta akku paikalleen.

7 Aseta takakansi 
paikalleen.

Virran kytkeminen laitteeseen
1 Pidä -näppäintä painettuna.
2 Jos laite kysyy UPIN-koodia tai 

suojakoodia, anna koodi ja paina 
-näppäintä. Suojakoodin 

tehdasasetus on 12345.
Kun kytket laitteeseen virran 
ensimmäisen kerran, se ehkä pyytää 
valitsemaan maan ja kaupungin sekä 
antamaan kellonajan ja päivämäärän. Etsi maa tai 
kaupunki näppäilemällä nimen ensimmäiset kirjaimet.
Laitteessa on sisäisiä antenneja.

 Huom! Kuten 
mitä tahansa 
radiolähetinlaitetta 
käytettäessä, vältä 
antennin 
tarpeetonta 
koskettamista, kun 
antenni on käytössä. 
Vältä esimerkiksi 
matkapuhelimen 
antennin koskettamista puhelun aikana. Lähetin- 
tai vastaanotinantennin koskettaminen vaikuttaa 
radiolähetyksen laatuun, ja laite saattaa toimia 
suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, 
mikä voi lyhentää akun käyttöikää.
5



6

1 Matkapuhelimen antenni
2 Bluetooth-tekniikka

Muistikortin asettaminen 
paikalleen
Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on 
hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia 
käyttää muistikorteissa hyväksyttyjä alan standardeja, 
mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin 
yhteensopivia tämän laitteen kanssa. 
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa 
korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.
1 Kun haluat asettaa 

muistikortin 
laitteeseen, vedä 
microSD-korttipaikan 
kansi ulos.

2 Käännä 
microSD-korttipaikan 
kansi auki.

3 Aseta muistikortti 
korttipaikkaan. Aseta 
laite siten, että sen 
takaosa osoittaa 

itseesi päin, ja varmista, että kortin liittimet ovat 
alaspäin ja osoittavat kohti korttipaikkaa.

4 Työnnä kortti sisään. Kun kortti 
lukittuu paikalleen, kuuluu 
napsahdus.

5 Sulje kansi. Muistikorttia ei voi 
käyttää, jos kansi on auki.

Muistikortin poistaminen
1 Ennen kuin poistat muistikortin, 

paina -näppäintä ja valitse 
Poista muistikortti. Kaikki sovellukset sulkeutuvat.

2 Kun näyttöön tulee teksti Muistikortin poisto sulkee 
kaikki avoimet sovellukset. Poistetaanko silti?, 
valitse Kyllä.

3 Kun näytössä näkyy viesti Poista 
muistikortti ja paina OK, voit 
avata muistikorttipaikan luukun.

4 Vapauta muistikortti 
korttipaikasta painamalla sitä.

5 Vedä muistikortti ulos. Jos 
laitteeseen on kytketty virta, 
valitse OK.

 Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia 
käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken 
toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja 
kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.



Musiikin soittaminen
Älä liitä laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat 
ulostulosignaalia, koska se voi vahingoittaa laitetta. 
Älä kytke Nokia-AV-liitäntään mitään jännitelähdettä.
Kun liität laitteen Nokia-AV-liitäntään ulkoisen laitteen 
tai muun kuin Nokian hyväksymän kuulokkeen, kiinnitä 
huomiota äänenvoimakkuuden tasoon.
Jos haluat kuunnella digitaalisessa 
muodossa olevaa musiikkia Soitin-
sovelluksella, kytke kuuloke 
ääniliitäntään. Soitin-sovelluksessa 
on kaksi näkymää: Musiikkivalikko-
näkymä musiikin valitsemista varten 
ja Toisto-näkymä musiikin 
kuuntelemista varten.
Musiikin toistaminen kannen 
ollessa kiinni
1 Paina valmiustilassa -

näppäintä, jolloin Musiikkivalikko avautuu.
2 Valitse haluamasi musiikkikappale ja paina .

Toisto-näkymässä voit ohjata toistoa pikakannen 
näppäimillä:
• -näppäimellä voit toistaa kappaleen tai pysäyttää 

toiston tilapäisesti.
Kun pysäytät toiston tilapäisesti, näyttöön tulee 
parhaillaan kuuntelemiesi kappaleiden luettelo.

• -näppäimellä voit kelata kappaletta taaksepäin 
tai siirtyä edelliseen kappaleeseen.

• -näppäimellä voit kelata kappaletta eteenpäin 
tai siirtyä seuraavaan kappaleeseen.

• Voit siirtyä Toisto-näkymästä 
Musiikkivalikko-näkymään ja päinvastoin 
painamalla -näppäintä.

Kameran käyttäminen
Laitteessa on kaksi kameraa: laitteen takapuolella on 
suuritarkkuuksinen kamera ja kannen sisäpuolella toinen 
kamera, jonka tarkkuus on pienempi. Molemmilla 
kameroilla voidaan ottaa valokuvia ja kuvata videoita.
Kuvien ottaminen pääkameralla
1 Käynnistä kamera pitämällä kuvausnäppäintä 

painettuna yli sekunnin ajan.
Etsin tulee näyttöön.

2 Ota kuva painamalla 
kuvausnäppäintä uudelleen.
Jos haluat kuvata videon, avaa 
kansi ja valitse Valinnat > 
Videotila.
Jos haluat käyttää toista 
kameraa, avaa kansi ja valitse 
Valinnat > Käytä 
kakkoskameraa.
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Tuki

Ohjeet
Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. 
Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla 
Valinnat > Ohjeet.

Käyttöopas
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Tuki verkossa
Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia 
ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja 
löydät osoitteesta www.nseries.com/support tai 
paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 ja Navi 
ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut 
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai 
tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman 
Nokian myöntämää kirjallista lupaa.


