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A készülék gombjai és részei (összecsukott és kinyitott állapot)
A továbbiakban: Nokia N76.

1 Jobb oldali fedélgomb 
2 Középsõ gomb 
3 Bal oldali fedélgomb 
4 Másodlagos, kisebb felbontású kamera
5 Fényérzékelõ
6  és  választógomb
7 Menü gomb  a fõmenü eléréséhez
8 Multimédia gomb  a multimédia menü eléréséhez
9 Hívás gomb 
10 Vége gomb 
11 Szerkesztés gomb  a szövegszerkesztés közben 

elérhetõ parancsok listájának megnyitásához
12 Törlés gomb 
13 Navi™ vezérlõgomb , , ,  (a továbbiakban 

vezérlõgomb) és középsõ választógomb 
14 Számbillentyûzet



A készülék gombjai és részei (felül-, hátul- és oldalnézet)
1 Fõkapcsoló 
2 Mini USB-csatlakozó kompatibilis számítógéphez 

való csatlakoztatáshoz (az USB-fedél alatt)
3 Nokia AV-csatlakozó kompatibilis kihangosítókhoz 

és fejhallgatókhoz
4 Nagyítás/hangerõ/ gomb, léptetõgombok
5 Mód gomb 
6 Rögzítés gomb 
7 Fõkamera nagyfelbontású képek készítéséhez 

és videó rögzítéséhez
8 Vaku
9 Töltõcsatlakozó
10 Memóriakártya-nyílás kompatibilis 

microSD-kártya számára
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Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett 
típusa, amely UMTS-rendszerû mobiltelefonokhoz 
használható.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem 
elérhetõ helyen.

Az akkumulátor kivétele elõtt mindig kapcsoljuk 
ki a készüléket, és húzzuk ki a töltõt.

A SIM-szolgáltatások elérhetõségérõl és használatáról 
a SIM-kártya értékesítõjétõl kaphatunk felvilágosítást. 
Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítõ.

Hosszabb mûködés közben, például aktív videomegosztási 
mûvelet vagy nagy sebességû adatkapcsolat során 
a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem 
hibajelenség. Ha úgy gondoljuk, hogy a készülék nem 
mûködik megfelelõen, forduljunk a legközelebbi 
márkaszervizhez.
1 Vegyük le a tájékoztató 

fóliát az akkumulátor 
fedelérõl.

2 Fordítsuk a készüléket 
a hátoldalával önmagunk 
felé, és vegyük le a fedelet 
annak lefelé 
csúsztatásával.

3 A SIM-foglalatot úgy 
tudjuk kivenni annak 
tartójából, hogy kifelé 
húzzuk a fóliát vagy 
a SIM-foglalat 
fogantyúját.

4 Helyezzük be az USIM-
kártyát a SIM-foglalatba. 
Gyõzõdjünk meg arról, hogy 
a kártya érintkezõi felfelé néznek, 
és a kártya ferdén levágott sarka a foglalat 
levágott sarka felé van fordítva.

 Tipp! A SIM-foglalat aljáról is levehetjük a fóliát.



5 Csúsztassuk vissza 
a SIM-foglalatot 
teljesen 
annak tartójába. 
Ügyeljünk arra, hogy 
a kártya érintkezõi 
felfelé, levágott sarka 
pedig a foglalat irányába nézzen.
A SIM-foglalat felsõ füle 
a foglalat tartójába illeszkedik.

6 Helyezzük be az 
akkumulátort.

7 Helyezzük vissza 
a készülék hátlapját.

A készülék bekapcsolása
1 Nyomjuk le és tartsuk lenyomva 

a  gombot.
2 Ha a készülék az UPIN-kódot vagy 

a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, 
és nyomjuk meg a  gombot. 
A biztonsági kód gyári beállítása: 
12345.

Amikor legelõször kapcsoljuk be 
a készüléket, az felkérhet az ország és a város megadására, 
valamint a dátum és az idõ beállítására. Az ország vagy 
a város megkereséséhez írjuk be a név elsõ betûit.
A készülék belsõ antennákkal rendelkezik.

 Megjegyzés: 
Bármely más 
rádióadó-vevõ 
készülékhez hasonlóan 
kerüljük az antenna 
felesleges 
megérintését, amikor 
az használatban 
van. Például ne érjünk 
a mobiltelefon 
antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevõ antenna 
megérintése hatással van a rádiókommunikáció 
minõségére, a készülék a szükségesnél magasabb 
energiaszinten való mûködését okozhatja, valamint 
csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
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1 Mobiltelefon antennája
2 Bluetooth technológia

Memóriakártya behelyezése
Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott 
microSD-kártyák használhatók. A Nokia az elfogadott 
ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, 
de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen 
kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis 
kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben 
egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1 A memóriakártya 
behelyezéséhez 
húzzuk kifelé 
a microSD-fedelet.

2 Hajtsuk félre 
a microSD-fedelet.

3 Helyezzük be 
a memóriakártyát 
a nyílásba. Fordítsuk 
a készüléket 
a hátoldalával 
önmagunk felé, 
és ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezõi 
lefelé és a nyílás felé nézzenek.

4 Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya 
a helyére került, kattanás hallható.

5 Csukjuk be a fedelet. 
A memóriakártya nem 
használható, ha a fedél nyitva van.

Memóriakártya kivétele
1 Mielõtt eltávolítanánk 

a memóriakártyát, nyomjuk meg a  gombot, majd 
válasszuk a Mem.k. eltávolítása lehetõséget. Minden 
alkalmazás bezáródik.

2 Amikor A memóriakártya eltávolításával minden 
megnyitott alkalmazás bezáródik. Folytatja? 
üzenet megjelenik, válasszuk az Igen lehetõséget.

3 Miután megjelent a Távolítsa el 
a memóriakártyát, és nyomja 
meg az OK gombot felirat, nyissuk 
fel a memóriakártya-nyílás fedelét.

4 Nyomjuk be a kártyát, hogy 
a rögzítés kioldjon.

5 Húzzuk ki a memóriakártyát. 
Ha a készülék be van kapcsolva, 
válasszuk az OK lehetõséget.

 Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, 
amikor azon írási vagy olvasási mûveletet hajtunk végre. 
Ha a kártyát egy ilyen mûvelet közben távolítjuk el, 
akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és 
a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt 
adatok is megsérülhetnek.



Zene lejátszása
Ne csatlakoztassunk kimeneti jelet kibocsátó készülékeket, 
mert kárt okozhatnak a telefonban. Ne csatlakoztassunk 
semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz.

Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérõ típusú külsõ 
eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia 
AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerõre.

Ha digitális formátumú zenét 
szeretnénk hallgatni a Zenelejátszó 
alkalmazással, csatlakoztassuk 
a fülhallgatót az audiocsatlakozóhoz. 
A Zenelejátszó két nézettel 
rendelkezik: Zene menü a zene 
kiválasztásához, valamint Most 
játszott a zenehallgatáshoz.
Zene lejátszása összecsukott 
módban
1 Készenléti üzemmódban nyomjuk 

meg a  gombot a Zene 
menü megnyitásához.

2 A lejátszani kívánt zene kiválasztásához nyomjuk 
meg a  gombot.

A Most játszott nézetben a lejátszást a fedélgombokkal 
vezérelhetjük:

• A  gombbal indíthatjuk el vagy szüneteltethetjük 
egy zeneszám lejátszását.
A zeneszám lejátszásának szüneteltetésekor megjelenik 
az éppen hallgatott zeneszámok listája.

• Nyomjuk meg a  gombot a szám 
visszatekeréséhez vagy az elõzõ zeneszámra való 
átváltáshoz.

• Nyomjuk meg a  gombot a szám elõretekeréséhez 
vagy a következõ zeneszámra való átváltáshoz.

• A Most játszott és a Zene menü nézet közötti 
váltáshoz nyomjuk meg a  gombot.

A kamera használata
A készülék két kamerával rendelkezik; a készülék hátsó 
részén egy nagyfelbontású kamera, a kihajtható rész 
belsejében pedig egy kisfelbontású kamera kapott helyet. 
Mindkét kamera használható állóképek és videofájlok 
rögzítésére is.
Fényképek készítése a fõ kamerával
1 A kamera elindításához nyomjuk meg a rögzítés 

gombot, és tartsuk lenyomva több mint 1 másodpercig.
Ekkor megnyílik a keresõ.
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2 A felvétel elkészítéséhez 
nyomjuk meg újra a rögzítés 
gombot.
Videó rögzítéséhez nyissuk ki 
a kihajtható részt, és válasszuk 
az Opciók > Videomód 
parancsot.
A másodlagos kamera 
használatához nyissuk ki a kihajtható részt, és válasszuk 
az Opciók > Másodl. kamera haszn. parancsot.

Terméktámogatás
Súgó
A súgó funkció segítséget nyújt a készülék használata 
közben. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az 
Opciók > Súgó lehetõség kiválasztásával.

Felhasználói útmutató
A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért 
tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Online elérhetõség
A www.nseries.com/support címen vagy a helyi Nokia 
weboldalon a kiegészítõ információk, a letöltések 
és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások 
mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutató 
legújabb változatát.
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