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Teclas e componentes (tampas abertas)
A seguir referido como Nokia N76.

1 Tecla direita da tampa 
2 Tecla central 
3 Tecla esquerda da tampa 
4 Câmara secundária com menor resolução
5 Sensor de luz
6 Teclas de selecção  e 
7 Tecla Menu  para aceder ao menu principal
8 Tecla Multimédia  para aceder ao menu multimédia
9 Tecla Chamar 
10 Tecla Terminar 
11 Tecla Editar  para abrir uma lista de comandos 

durante a edição de texto
12 Tecla Limpar 
13 Tecla de navegação Navi™ , , ,  

(a seguir referida como tecla de navegação) 
e tecla de selecção central 

14 Teclado numérico



Teclas e componentes (parte de cima e de trás)
1 Tecla de alimentação 
2 Mini conector USB para ligar a um PC compatível 

(sob a tampa do USB)
3 Conector Nokia AV para auriculares 

e auscultadores compatíveis
4 Teclas de zoom/volume/deslocação
5 Tecla de modo
6 Tecla de captura 
7 Câmara principal para captura de imagens 

e gravação de vídeo de alta resolução
8 Flash da câmara
9 Conector do carregador
10 Ranhura de cartão de memória para um 

cartão microSD compatível
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Inserir o cartão USIM e a bateria
Um cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM 
e é suportado por telemóveis UMTS.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance 
das crianças.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo 
e desligue o carregador.

Para verificar a disponibilidade e obter informações 
sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte 
o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador 
de rede ou outro fornecedor.

Durante o funcionamento prolongado, como, por exemplo, 
numa sessão de partilha de vídeo ou uma ligação de dados 
de alta velocidade activa, o dispositivo poderá aquecer. 
Na maioria dos casos, trata-se de uma situação normal. 
Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar 
correctamente, leve-o ao serviço de assistência 
autorizado mais próximo.
1 Remova a película 

informativa da tampa 
da bateria.

2 Com a parte de trás do 
dispositivo virada para si, 
remova a tampa 
fazendo-a deslizar 
para baixo.

3 Para remover o suporte 
SIM da respectiva 
ranhura, puxe a película 
ou a patilha do suporte 
SIM para fora.

4 Insira o cartão USIM no 
suporte SIM. Certifique-se de que 
a área de contactos do cartão fica 
virada para cima e de que o canto 
biselado do cartão fica alinhado com 
o canto biselado do suporte.

 Sugestão! Pode remover a película 
da parte inferior do suporte SIM.



5 Faça deslizar o suporte 
SIM, introduzindo-o na 
respectiva ranhura. 
Certifique-se de que 
a área de contactos do 
cartão fica virada para 
cima e de que o canto 
biselado fica virado para a ranhura.
Note que a extremidade 
superior do suporte SIM 
encaixa na ranhura do 
suporte SIM.

6 Insira a bateria.

7 Volte a colocar a tampa 
posterior.

Ligar o dispositivo
1 Mantenha premido .
2 Se o dispositivo pedir um código 

UPIN ou um código de bloqueio, 
introduza-o e prima . 
A definição de fábrica do 
código de bloqueio é 12345.

Quando ligar o dispositivo pela 
primeira vez, este poderá pedir para 
escolher um país e uma cidade, 
e definir a hora e a data. Para localizar o país ou a cidade, 
introduza as primeiras letras do nome.

O dispositivo possui antenas internas.
 Nota: Tal como 

acontece com 
outros dispositivos 
trans-missores de 
rádio, evite tocar 
desne-
cessariamente na 
antena quando 
a antena estiver 
a ser utilizada. 
Por exemplo, evite tocar na antena durante a realização 
de uma chamada telefónica. O contacto com uma 
antena de transmissão ou recepção afecta a qualidade 
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das comunicações de rádio, pode fazer com que 
o dispositivo funcione a um nível de consumo de 
energia superior ao normalmente necessário e pode 
reduzir a duração da bateria.

1 Antena celular
2 Tecnologia Bluetooth 

Inserir um cartão de memória
Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados 
pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as 
normas de indústria aprovadas para cartões de memória; 
no entanto, algumas marcas poderão não ser 
completamente compatíveis com este dispositivo. 
Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão 
e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados 
no cartão.

1 Para inserir o cartão 
de memória, puxe 
para fora a tampa da 
entrada microSD.

2 Abra a tampa da 
entrada microSD.

3 Insira o cartão de 
memória na ranhura. 
Com a parte de trás 
do dispositivo virada 
para si, certifique-se 
de que a área de 
contactos do cartão 
fica virada para baixo, na direcção da ranhura.

4 Introduza o cartão. Ouvirá um 
clique quando o cartão encaixar.

5 Feche a tampa. Não é possível 
utilizar o cartão de memória se 
a tampa estiver aberta.

Retirar o cartão de memória
1 Antes de retirar o cartão de 

memória, prima  e escolha 
Remov. cartão mem.. Todas as aplicações 
são fechadas.

2 Quando Remover cartão memória fecha todas 
as aplicações abertas. Remover mesmo assim? 
for apresentado, escolha Sim.



3 Quando Remover cartão 
memória e premir “OK” for 
apresentado, abra a tampa da 
ranhura do cartão de memória.

4 Prima o cartão de memória 
para libertá-lo da ranhura.

5 Retire o cartão de memória. 
Se o dispositivo estiver ligado, 
escolha OK.

 Importante: Não retire o cartão de memória durante 
uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao 
cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, 
poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para 
além de os dados guardados no cartão poderem ser 
corrompidos.

Reproduzir música
Não ligue produtos que criem um sinal de saída para não 
danificar o dispositivo. Não ligue nenhuma fonte de tensão 
ao conector AV Nokia.

Quando ligar ao conector AV Nokia um dispositivo externo 
ou um auricular não aprovado pela Nokia para utilização 
neste dispositivo, tenha em atenção os níveis de volume.

Para ouvir música em formato digital 
com o Leitor de música, ligue um 
auricular ao conector de áudio. 
O Leitor de música tem duas vistas: 
Menu música para escolher música 
e A reproduzir para ouvir música.
Reproduzir música com a tampa 
fechada
1 No modo de espera, prima  

para aceder ao Menu música.
2 Escolha as músicas que pretende 

reproduzir e prima .

Em A reproduzir, utilize as teclas da tampa de acesso 
rápido para controlar a reprodução:
• Prima  para reproduzir ou colocar uma música 

em pausa.
Quando colocar uma música em pausa, é apresentada 
uma lista das faixas actualmente em reprodução.

• Prima  para rebobinar a faixa ou regressar 
à faixa anterior.

• Prima  para avançar rapidamente na faixa 
ou reproduzir a faixa seguinte.

• Para alternar entre A reproduzir e Menu música, 
prima .
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Utilizar a câmara
O seu dispositivo está equipado com duas câmaras: uma 
câmara de alta resolução na parte de trás do dispositivo 
e uma câmara de resolução inferior na parte interior da 
tampa. Pode utilizar ambas as câmaras para tirar 
fotografias e gravar vídeos.
Tirar fotografias com a câmara principal
1 Para iniciar a câmara, mantenha premida a tecla 

de captura durante um período de tempo superior 
a 1 segundo.
O visor de captura é aberto.

2 Para tirar uma fotografia, 
prima novamente a tecla 
de captura.
Para gravar vídeo, abra 
a tampa e escolha Opções > 
Modo de vídeo.
Para utilizar a câmara 
secundária, abra a tampa 
e escolha Opções > Usar câmara secundária.



Suporte

Ajuda
A função de ajuda apresenta instruções de utilização do 
dispositivo. Para aceder à função a partir de uma aplicação, 
seleccione Opções > Ajuda.

Manual do utilizador
Para outras informações importantes acerca do dispositivo, 
consulte o manual do utilizador.

Online
Para obter a versão mais recente do manual do utilizador, 
informações adicionais, importações e serviços 
relacionados com o seu produto Nokia, visite 
www.nseries.com/support ou o Web site local da Nokia.
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