
Nokia N76-1
Komme i gang
9254308 2. utgave NO



2

Taster og deler (med åpent deksel og flipp)
Heretter referert til som Nokia N76.

1 Høyre dekseltast 
2 Mellomtast 
3 Venstre dekseltast 
4 Sekundærkamera med lavere oppløsning
5 Lyssensor
6 Valgtastene  og 
7 Menytast  for å åpne hovedmenyen
8 Multimedietast  for å åpne multimediemenyen
9 Ringetast 
10 Avslutningstast 
11 Redigeringstast  til å åpne en liste med 

kommandoer når du redigerer tekst
12 Slettetast 
13 Blatasten Navi™ , , ,  (heretter 

kalt blatasten) og den midtre valgtasten 
14 Talltaster



Taster og deler (topp og bakside)
1 Av/på-tast 
2 Liten USB-kontakt for å koble til en 

kompatibel PC (under USB-dekselet)
3 Nokia AV-kontakt for kompatible headsett 

og hodetelefoner
4 Zoom-/volum-/blataster
5 Modustast 
6 Utløsertast 
7 Hovedkamera for bilder og videoinnspillinger 

med høy oppløsning
8 Kamerablits
9 Laderkontakt
10 Minnekortspor for kompatibelt microSD-kort
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Sette inn USIM-kortet og batteriet
Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet 
og støttes av UMTS-mobiltelefoner.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar 
ut batteriet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og 
bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt 
med SIM-kortleverandøren. Det kan være 
tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Under drift, for eksempel under en aktiv videodelingsøkt 
eller en høyhastighets datatilkobling, kan enheten føles 
varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. Hvis du 
mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, 
må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.
1 Fjern plasten med 

instruksjoner fra 
batteridekselet.

2 Hold enheten med 
baksiden vendt mot deg, 
og fjern dekselet ved 
å skyve det nedover.

3 Dra ut plasten eller 
håndtaket på 
SIM-skuffen for å fjerne 
SIM-skuffen fra sporet.

4 Sett inn USIM-kortet 
i SIM-skuffen. Kontroller at 
kontaktområdet på kortet vender 
oppover, og at det avskårne hjørnet 
av kortet vender mot det avskårne hjørnet av skuffen.

 Tips! Du kan fjerne plasten fra bunnen 
av SIM-skuffen.



5 Skyv SIM-skuffen helt 
inn i sporet. Kontroller 
at kontaktområdet til 
kortet vender oppover, 
og at det avskårne 
hjørnet vender 
mot sporet.
Legg merke til at den øvre 
klaffen av SIM-skuffen passer 
til sporet.

6 Sett inn batteriet.

7 Sett på igjen dekselet.

Slå på enheten
1 Hold inne .
2 Hvis enheten ber om en UPIN-kode 

eller en låskode, taster du den og 
trykker på . Fabrikkinnstillingen 
for låskoden er 12345.

Når du slår på enheten for første gang, 
må du kanskje velge land og by, og angi 
dato og klokkeslett. Skriv inn de første 
bokstavene i navnet for å finne land og by.

Enheten har innebygde antenner.

 Merk: Som ved 
alle radiosendere, må 
antennen ikke 
berøres unødvendig 
når den er i bruk. 
Du bør for eksempel 
unngå å berøre 
antennen på 
mobiltelefonen 
under en 
telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar 
eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på 
radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker 
mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere 
batterilevetiden.
5



6

1 Mobilantenne
2 Bluetooth-teknologi

Sette inn minnekort
Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av 
Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker 
godkjente industristandarder for minnekort, men det kan 
hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne 
enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet 
og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

1 Dra ut 
microSD-dekselet 
for å sette inn 
minnekortet.

2 Drei 
microSD-dekselet 
slik at det åpner seg.

3 Sett minnekortet 
i sporet. Hold enheten 
med baksiden mot deg, 
og kontroller at 
kontaktområdet på 
kortet vender nedover og mot sporet.

4 Skyv kortet inn. Du hører et 
klikk når kortet låses på plass.

5 Lukk dekselet. Du kan ikke bruke 
minnekortet hvis dekselet 
er åpent.

Løse ut minnekortet
1 Før du tar ut minnekortet fra 

sporet, trykker du  og velger 
Fjern minnekort. Alle programmer lukkes.

2 Når Hvis du fjerner minnekortet, lukkes alle åpne 
programmer. Fjerne likevel? vises, velger du Ja.

3 Når Fjern minnekort og trykk 
på OK vises, åpner du luken for 
minnekortet.

4 Trykk på minnekortet for å løse 
det ut fra sporet.

5 Trekk ut minnekortet. Hvis 
enheten er slått på, velger du OK.

 Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en 
operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens 
det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten, og data 
som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.



Spille musikk
Ikke koble til produkter som avgir utdatasignal da dette 
kan skade enheten. Ikke koble en spenningskilde til Nokia 
AV-kontakten.

Hvis du skal koble til en ekstern enhet eller en annen 
hodetelefon enn den som er godkjent av Nokia for bruk 
sammen med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, 
må du være svært forsiktig med volumet.

Hvis du vil lytte til digital musikk med 
Musikkavspiller, kobler du et 
headsett til lydkontakten. 
Musikkavspiller har to visninger: 
Musikkmeny for å velge musikk, 
og Spilles nå for å lytte til musikk.
Spille musikk med lukket flipp
1 I ventemodus trykker du  

for å åpne Musikkmeny.
2 Velg musikken du vil spille, 

og trykk .

I Spilles nå bruker du de raske 
dekseltastene til å kontrollere avspillingen:
• Trykk  for å spille av en sang eller 

sette den på pause.
Når du trykker pause, vises en liste med 
sangene du lytter til.

• Trykk  for å spole tilbake eller hoppe bakover.
• Trykk  for å spole frem eller hoppe fremover.
• Hvis du vil veksle mellom Spilles nå og Musikkmeny, 

trykker du .

Bruke kamera
Enheten har to kameraer. Ett med høy oppløsning på 
baksiden, og et sekundærkamera med lavere oppløsning 
på innsiden av flippen. Begge kameraene kan brukes til 
å ta stillbilder og spille inn videoklipp.
Ta bilder med hovedkameraet
1 Du starter kameraet ved å trykke og holde nede 

utløsertasten i mer enn 1 sekund.
Søkeren åpnes.

2 Trykk ned utløsertasten igjen 
for å ta et bilde.
Du kan spille inn videoklipp 
ved å åpne flippen og velge 
Valg > Videomodus.
Hvis du vil bruke 
sekundærkameraet, åpner 
du flippen og velger Valg > 
Bruk sekundært kamera.
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Brukerstøtte

Hjelp
Hjelp-funksjonen gir instruksjoner når du bruker enheten. 
Hvis du vil ha tilgang til hjelpen fra et program, velger du 
Valg > Hjelp.

Brukerhåndbok
Du finner annen viktig informasjon om enheten 
i brukerhåndboken.

På Internett
Se www.nseries.com/support eller det lokale 
Nokia-webområdet hvis du vil se siste versjon 
av håndboken, mer informasjon, nedlastinger 
og tjenester for Nokia-produktet.
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