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Knappar och delar (luckan och telefonen öppen)
Nedan kallad Nokia N76.

1 Höger yttre knapp 
2 Mittenknapp 
3 Vänster yttre knapp 
4 Sekundär kamera med lägre upplösning
5 Ljussensor
6 Väljarknappar  och 
7 Menyknapp  öppnar huvudmenyn
8 Multimedieknapp  öppnar multimediemenyn
9 Samtalsknapp 
10 Slutknapp 
11 Redigeringsknappen  öppnar en lista med 

kommandon när du redigerar text
12 Raderingsknapp 
13 Navi™-bläddringsknappen , , ,  

(i fortsättningen kallad bläddringsknappen) 
och den mittre väljarknappen 

14 Numerisk knappsats



Knappar och delar (över- och baksida)
1 Strömbrytare  
2 Mini-USB-kontakt för anslutning till en kompatibel PC 

(under USB-locket)
3 Nokia AV-kontakt för kompatibla headset och hörlurar
4 Zoom-/volym-/bläddringsknappar
5 Lägesknapp 
6 Avtryckare 
7 Huvudkamera för fotografering och videoinspelning 

med hög upplösning
8 Kamerablixt
9 Laddningskontakt
10 Minneskortsplats för kompatibelt microSD-kort
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Sätta in USIM-kort och batteri
Ett USIM-kort är en förbättrad version av SIM-kortet som 
stöds av UMTS-mobiltelefoner.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan 
du tar bort batteriet.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha 
information om kortets tillgänglighet och användning. 
Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan 
försäljare.

Under lång tids användning, till exempel en aktiv 
videodelningssession eller höghastighetsdataanslutning, 
kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. 
Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska, 
tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.
1 Ta bort folien med 

instruktioner från 
batterilocket.

2 Håll telefonen med 
baksidan mot dig 
och ta bort bakstycket 
genom att skjuta 
det nedåt.

3 Ta bort SIM-brickan från 
dess plats genom att dra 
i folien eller SIM-
brickans handtag.

4 Sätt in USIM-kortet i 
SIM-brickan. Kontrollera att kortets 
kontakter är vända uppåt och att 
det snedskurna hörnet på kortet är 
vänt mot det snedskurna hörnet på brickan.

 Tips! Du kan ta bort folien från botten 
av SIM-brickan.



5 Skjut in SIM-brickan 
helt i dess hållare. Se till 
att kortets kontaktyta är 
vänd uppåt och att det 
snedskurna hörnet 
är vänt mot hållaren.
Lägg märke till att den 
övre fliken på SIM-brickan 
passar mot hållaren.

6 Sätt i batteriet.

7 Sätt tillbaka bakstycket.

Slå på enheten
1 Håll ned .
2 Om du uppmanas att ange en 

UPIN-kod eller låskod anger du 
den och trycker sedan på . 
Grundinställningen för låskoden 
är 12345.

När du slår på enheten för första 
gången kan du uppmanas att välja ett 
land och en stad och ställa in tid och 
datum. Ange de första bokstäverna i stadens namn så 
hittar du staden.

Enheten har inbyggda antenner.

 Obs! Liksom 
med andra 
radiosändare bör 
man undvika 
onödig 
kroppskontakt med 
antennen när den 
används. Undvik 
t.ex. att röra 
antennen under ett 
telefonsamtal. Kontakt med en sändande 
eller mottagande antenn påverkar 
radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att 
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enheten använder en högre energinivå än vad som 
annars varit nödvändig, 
samt kan förkorta batterilivslängden.

1 Mobiltelefonantenn
2 Bluetooth-antenn

Sätta i minneskortet
Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för 
användning med denna enhet. Nokia använder godkända 
branschstandarder för minneskort, men vissa märken är 
kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla 
kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet 
kan gå förlorade.

1 Dra ut microSD-
locket när du ska 
sätta in minneskortet.

2 Vrid upp 
microSD-locket.

3 Sätt i minneskortet 
i hållaren. Håll 
enheten med 
baksidan mot dig och 
kontrollera att kortets 
kontaktyta är vänd 
nedåt och mot 
hållaren.

4 Tryck in kortet. Du hör ett klick 
när kortet låses på plats.

5 Stäng locket. Du kan inte 
använda minneskortet om 
locket är öppet.

Mata ut minneskortet
1 Innan du matar ut minneskortet 

måste du trycka på  och välja 
Ta ut minneskort. Alla program avslutas.

2 När Om du tar ut minneskortet stängs alla öppna 
program. Ta ut minneskortet ändå? visas väljer du Ja.

3 När Ta ut minneskortet och 
tryck på "OK" visas öppnar du 
luckan till minneskortshållaren.

4 Tryck på minneskortet för att 
lossa det från hållaren.

5 Dra ut minneskortet. Om enheten 
är påslagen väljer du OK.



 Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en 
pågående bearbetning där kortet används. Om du tar 
bort kortet under en pågående bearbetning kan både 
minneskortet och enheten skadas, liksom den information 
som lagras på kortet.

Spela musik
Anslut inte produkter som skapar en utsignal, eftersom 
det kan skada enheten. Anslut inga strömkällor till 
Nokia AV-anslutningen.

Om du ansluter någon extern enhet eller ett headset som 
inte är godkänt av Nokia för användning med den här 
enheten till Nokia AV-anslutningen ska du vara särskilt 
uppmärksam på volymnivåerna.

Om du vill lyssna på musik i digtalt 
format med Musikspelare ansluter 
du ett headset till audio-kontakten. 
I Musikspelare finns två vyer: 
Musikmeny för att välja musik och 
Spelas nu för att lyssna på musik.
Spela musik med telefonen stängd
1 Tryck på  i vänteläge för att 

visa Musikmeny.
2 Välj den musik du vill spela och 

tryck på .

I Spelas nu använder du de yttre knapparna för att styra 
uppspelningen:
• Tryck på  för att spela upp en låt eller göra paus.

När du gör paus i en låt visas en lista över de spår du 
just nu lyssnar på.

• Tryck på  om du vill spola tillbaka spåret eller 
hoppa bakåt.

• Tryck på  om du vill snabbspola spåret framåt 
eller hoppa framåt.

• Du växlar mellan Spelas nu och Musikmeny genom 
att trycka på .

Använda kameran
Enheten har två kameror, en kamera med hög upplösning 
på baksidan av enheten och en kamera med lägre 
upplösning inuti telefonen. Du kan ta stillbilder och spela 
in videoklipp med båda kamerorna.
Ta bilder med huvudkameran.
1 Du startar kameran genom att hålla avtryckaren 

nedtryckt i minst en sekund.
Sökaren visas.
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2 Om du vill ta en bild trycker 
du på avtryckaren igen.
Om du vill spela in video 
öppnar du telefonen och 
väljer Val > Videoläge.
Om du vill använda den 
sekundära kameran öppnar 
du telefonen och väljer Val > 
Använd kamera två.

Support

Hjälp
Hjälpfunktionen tillhandahåller instruktioner när 
du använder enheten. Om du vill öppna den från 
ett program väljer du Val > Hjälp.

Användarhandbok
I användarhandboken finns mer viktig information 
om enheten.

Online
Sök på www.nseries.com/support eller Nokias lokala 
webbplats efter den senaste versionen av handboken, 
ytterligare information och hämtning av filer och 
tjänster till din Nokia-produkt.
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