
Nokia N76-1
Aan de slag
9254315 Versie 2 NL



2

Toetsen en onderdelen (cover opengeklapt)
Hierna aangeduid als de Nokia N76.

1 Rechter covertoets 
2 Middelste toets 
3 Linker covertoets 
4 Tweede camera met lagere resolutie
5 Lichtsensor
6 Selectietoetsen  en 
7 Menutoets  om het hoofdmenu te openen
8 Multimediatoets  om het multimediamenu 

te openen
9 Beltoets 
10 Beëindigingstoets 
11 Bewerkingstoets  om een lijst met opdrachten 

voor tekstbewerking te openen
12 Wistoets 
13 Navi™-bladertoets , , ,  

(hierna aangeduid als de bladertoets) 
en middelste selectietoets 

14 Numerieke toetsen



Toetsen en onderdelen (boven- en achterzijde)
1 Aan/uit-toets 
2 Mini USB-connector voor aansluiting op een 

compatibele pc (onder USB-cover)
3 Nokia AV-connector voor compatibele headsets 

en hoofdtelefoons
4 Zoom-/volume-/bladertoetsen
5 Modustoets 
6 Opnametoets 
7 Hoofdcamera voor het maken van foto's en het 

opnemen van video's met een hoge resolutie
8 Cameraflash
9 Aansluiting voor oplader
10 Geheugenkaartsleuf voor een compatibele 

microSD-kaart
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De USIM-kaart en de batterij plaatsen
Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart 
die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader 
voordat u de batterij verwijdert.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over 
beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van 
SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider of een andere 
leverancier zijn.

Tijdens intensief gebruik, zoals bij een actieve sessie 
waarin video's worden gedeeld of bij een snelle 
gegevensverbinding, kan het apparaat warm aanvoelen. 
In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat 
het apparaat niet goed werkt, breng het dan naar het 
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.
1 Verwijder de folie van 

de batterijcover.

2 Draai de achterzijde van 
het apparaat naar u toe, 
en verwijder de cover 
door deze naar beneden 
te schuiven.

3 U kunt de SIM-lade 
uit de SIM-ladesleuf 
verwijderen door de 
folie los te trekken 
en het hendeltje van 
de SIM-lade naar 
buiten te trekken.

4 Plaats de USIM-kaart in de 
SIM-lade. Zorg ervoor dat het 
contactvlak van de kaart naar boven 
is gericht en dat de schuine hoek 
van de kaart naar de schuine hoek 
van de lade is gericht.

 Tip! U kunt de folie verwijderen van de onderzijde 
van de SIM-lade.



5 Schuif de SIM-lade 
in zijn geheel in de 
SIM-ladesleuf. 
Zorg ervoor dat het 
contactvlak van de kaart 
naar boven is gericht en 
dat de schuine hoek van 
de kaart naar de sleuf is gericht.
Opmerking: de bovenzijde van 
de SIM-lade past in de 
SIM-ladesleuf.

6 De batterij plaatsen.

7 Schuif de achtercover 
terug in de 
oorspronkelijke positie.

Het apparaat inschakelen
1 Houd  ingedrukt.
2 Als u wordt gevraagd om een 

PIN-code of blokkeringscode, 
toetst u deze in en drukt u op . 
De fabrieksinstelling voor de 
blokkeringscode is 12345.

Zodra u het apparaat voor de eerste 
keer aanzet, wordt u mogelijk 
gevraagd een land en stad te selecteren en de tijd en 
datum in te stellen. Het land of de stad kunt u vinden 
door de eerste letters van de naam van het 
land of de stad in te voeren.

Uw apparaat heeft interne antennes.

 Opmerking: 
Zoals voor alle 
radiozendapparatuur 
geldt, dient onnodig 
contact met een 
antenne te worden 
vermeden wanneer 
de antenne in 
gebruik is. Vermijd 
bijvoorbeeld contact 
met de antenne gedurende een telefoongesprek. 
Het aanraken van een zendende of ontvangende 
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antenne kan een nadelige invloed hebben op de 
kwaliteit van de radiocommunicatie, kan ervoor 
zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt 
dan anderszins noodzakelijk en kan de levensduur 
van de batterij verkorten.

1 Mobiele antenne
2 Bluetooth-technologie

Een geheugenkaart plaatsen
Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door 
Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. 
Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen 
voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn 
mogelijk niet helemaal compatibel met dit apparaat. 
Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat 
beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

1 Als u de 
geheugenkaart wilt 
plaatsen, trekt u 
de microSD-cover 
naar buiten.

2 Draai de 
microSD-cover open.

3 Plaats de 
geheugenkaart in 
de sleuf. Draai de 
achterzijde van het 
apparaat naar u toe 
en zorg ervoor dat de 
contactpunten op de 
kaart naar boven en in de richting 
van de sleuf zijn gericht.

4 Schuif de kaart naar binnen. 
U hoort een klik wanneer 
de kaart vastklikt.

5 Sluit de cover. U kunt de 
geheugenkaart niet gebruiken 
als de cover geopend is.

De geheugenkaart verwijderen
1 Druk voordat u de geheugenkaart 

verwijdert op  en selecteer Geheugenkrt verw.. 
Alle toepassingen worden gesloten.

2 Selecteer Ja wanneer Bij verwijderen geh.kaart 
worden geopende toepassingen gesloten. 
Toch verwijderen? wordt weergegeven,



3 Open het klepje van de 
geheugenkaartsleuf wanneer 
Verwijder geheugenkaart en 
druk op 'OK' wordt 
weergegeven.

4 Druk op de geheugenkaart om 
deze los te maken uit de sleuf.

5 Verwijder de geheugenkaart. 
Selecteer OK als het apparaat is ingeschakeld.

 Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het 
moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de 
kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een 
dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan 
de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens 
die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Muziek beluisteren
Sluit geen producten aan die een uitvoersignaal genereren, 
omdat u hiermee het apparaat kunt beschadigen. Verbind 
geen stroombron met de Nokia AV-aansluiting.

Houd volumeniveaus goed in de gaten wanneer u met 
de Nokia AV-aansluiting een extern apparaat of een 
hoofdtelefoon verbindt die niet door Nokia is goedgekeurd 
voor gebruik met het apparaat.

Sluit een headset aan op de 
geluidsconnector als u wilt luisteren 
naar muziek in digitaal formaat met 
de Music player. De Music player 
heeft twee weergaven: Menu Muziek 
om muziek te selecteren en Afspelen 
om naar muziek te luisteren.
Muziek beluisteren als de cover 
is gesloten
1 In de stand-by modus drukt u op 

 om het Menu Muziek weer 
te geven.

2 Selecteer de muziek die u wilt horen en druk op .

Gebruik in Afspelen de sneltoetsen op de cover om het 
afspelen te besturen:
• Druk op  om een muzieknummer af te spelen 

of om een nummer te onderbreken.
Wanneer u een muzieknummer onderbreekt, wordt 
er een lijst weergegeven van de nummers die u op 
dat moment beluistert.

• Druk op  als u het nummer achteruit wilt spoelen 
of als u naar het vorige nummer wilt gaan.

• Druk op  als u het nummer snel vooruit wilt 
spoelen of als u naar het volgende nummer wilt gaan.

• Als u wilt schakelen tussen Afspelen en Menu Muziek, 
drukt u op .
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De camera gebruiken
Uw apparaat heeft twee camera's, een camera met een 
hoge resolutie aan de achterzijde van het apparaat en een 
tweede camera met een lagere resolutie die zich aan de 
binnenzijde van de cover bevindt. U kunt met beide 
camera's foto's maken en video's opnemen.
Foto's maken met de hoofdcamera
1 Start de camera door de opnametoets iets 

langer dan één seconde ingedrukt te houden.
De zoeker wordt geopend.

2 Druk nogmaals op de 
opnametoets om een 
foto te maken.
Als u een video wilt 
opnemen, opent u de cover 
en selecteert u Opties > 
Videomodus.
Wanneer u de tweede 
camera wilt gebruiken, opent u de cover en 
selecteert u Opties > Tweede camera gebr..

Ondersteuning

Help
De Help-functie biedt instructies voor het gebruik van 
het apparaat. Deze functie is toegankelijk vanuit elke 
toepassing via Opties > Help.

Gebruikershandleiding
Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat 
wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Online
Kijk op www.nseries.com/support of op uw lokale 
Nokia-website voor de nieuwste versie van de 
gebruikershandleiding, aanvullende informatie, 
downloads en diensten voor uw Nokia-product.
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