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Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk)
Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr.

1 Sað kapak tuþu 
2 Orta tuþ 
3 Sol kapak tuþu 
4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera
5 Iþýk sensörü
6 Seçim tuþlarý  ve 
7 Ana menüye eriþmek için  menü tuþu
8 Multimedya menüsüne eriþmek için multimedya 

tuþu
9 Arama tuþu 
10 Kapatma tuþu 
11 Metin düzenlerken bir komut listesi açmak için  

düzenleme tuþu
12 Silme tuþu 
13 Navi™ kaydýrma tuþu , , ,  (bundan sonra 

kaydýrma tuþu olarak anýlacak) ve orta seçim tuþu 
14 Sayýsal tuþ takýmý



Tuþlar ve parçalar (üst ve arka)
1 Açma/kapatma tuþu  
2 Uyumlu bilgisayara baðlanmak için küçük USB 

konektörü (USB kapaðýnýn altýnda)
3 Uyumlu kulaklýklý mikrofon setleri ve kulaklýklar 

için Nokia AV konektörü
4 Yakýnlaþtýrma/ses seviyesi/kaydýrma tuþlarý
5 Mod tuþu 
6 Çekim tuþu 
7 Yüksek çözünürlüklü fotoðraf çekimi ve video 

kaydý için ana kamera
8 Kamera flaþý
9 Þarj cihazý konektörü
10 Uyumlu bir microSD kartý için hafýza kartý yuvasý
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USIM kartý ve bataryayý takma
USIM kart, SIM kartýn geliþtirilmiþ bir sürümüdür ve UMTS 
cep telefonlarý tarafýndan desteklenir.

Tüm SIM kartlarýný küçük çocuklarýn eriþiminden 
uzak tutun.

Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn 
ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý 
hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. 
Bu, servis saðlayýcý veya baþka bir satýcý olabilir.

Etkin video paylaþým oturumu veya yüksek hýzlý veri 
baðlantýsý gibi uzun süreli bir iþlem sýrasýnda cihaz 
ýsýnabilir. Genellikle bu normal bir durumdur. Cihazýn 
gerektiði gibi çalýþmadýðýndan þüphelenirseniz, cihazý 
servis için en yakýn yetkili servise götürün.
1 Talimatlarýn bulunduðu 

folyoyu batarya 
kapaðýndan çýkarýn.

2 Cihazý arkasý size dönük 
olacak þekilde tutun 
ve kapaðý aþaðý doðru 
kaydýrarak çýkarýn.

3 SIM tepsisini SIM tepsisi 
yuvasýndan çýkarmak 
için, metal bandý veya 
SIM tepsisi mandalýný 
dýþarý çekin.

4 USIM kartý SIM tepsisine 
yerleþtirin. Kartýn temas alanýnýn 
yukarý baktýðýndan ve kartýn kesik 
köþesinin tepsinin kesik köþesine 
baktýðýndan olduðundan emin olun.

 Ýpucu! Metal bandý SIM tepsisinin 
alt tarafýndan çýkarabilirsiniz.



5 SIM tepsisini kaydýrarak 
SIM tepsisi yuvasýna 
yerleþtirin. Kart 
üzerindeki temas 
bölgesinin yukarýya 
dönük olduðundan ve 
kesik köþenin yuvaya 
doðru baktýðýndan emin olun.
SIM tepsisinin üstteki 
kulakçýðýnýn SIM tepsisi 
yuvasýna oturmasýna 
dikkat edin.

6 Bataryayý takýn.

7 Arka kapaðý takýn.

Cihazý açma
1  tuþunu basýlý tutun.
2 Cihaz UPIN kodunu veya kilit 

kodunu isterse kodu girip  
tuþuna basýn. Kilit kodunun 
fabrika ayarý 12345 olarak 
belirlenmiþtir.

Cihazýnýzý ilk açýþýnýzda, ülke ve 
þehir seçmeniz ve tarih ve saati 
ayarlamanýz istenebilir. Ülkeyi veya 
þehri bulmak için ismin ilk harflerini girin.
Cihazýnýzda dahili antenler bulunur.

 Not: Radyo 
vericisi cihazlarda 
olduðu gibi, anten 
kullanýlýrken 
gereksiz yere 
antene 
dokunmaktan 
kaçýnýn. Örneðin, 
telefon görüþmesi 
sýrasýnda hücresel 
antene 
dokunmaktan kaçýnýn. Antenin alýcýsýna veya vericisine 
dokunulmasý radyo iletiþiminin kalitesini etkiler, cihazýn 
gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden 
olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.
5



6

1 Hücresel anten
2 Bluetooth teknolojisi

Hafýza kartýný takma
Yalnýzca Nokia tarafýndan bu cihazda kullanýlmak üzere 
onaylanan microSD hafýza kartlarýný kullanýn. Nokia, hafýza 
kartlarý için onaylanmýþ endüstri standardýný kullanýr, 
ancak bazý markalar bu cihazla tam olarak uyumlu 
olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar 
verebilir ve kart üzerinde depolanmýþ verileri bozabilir.

1 Hafýza kartýný takmak 
için microSD kapaðýný 
dýþarý çýkarýn.

2 microSD kapaðýný 
açýn.

3 Hafýza kartýný yuvaya 
yerleþtirin. Cihazýn 
arkasý size dönük 
durumdayken kart 
üzerindeki temas 
bölgesinin aþaðý ve 
yuvaya doðru 
baktýðýndan emin olun.

4 Kartý içeri itin. Kart yerine 
oturduðunda týk sesi duyulur.

5 Kapaðý kapatýn. Kapak açýksa 
hafýza kartýný kullanamazsýnýz.

Hafýza kartýný çýkarma
1 Hafýza kartýný çýkarmadan önce, 

 tuþuna basýn ve Hafýza kart. 
çýkartýn seçeneðini belirleyin. 
Tüm uygulamalar kapatýlýr.

2 Hafýza kartýnýn çýkartýlmasý tüm açýk uygulamalarý 
kapatacak. Yine de çýkartýlsýn mý? görüntülendiðinde 
Evet seçeneðini belirleyin.

3 Hafýza kartýný çýkartýn ve 
'Tamam'a basýn mesajý 
görüntülendiðinde, 
hafýza kartý yuvasý kapaðýný açýn.

4 Hafýza kartýný bastýrarak yuvadan 
çýkmasýný saðlayýn.

5 Hafýza kartýný dýþarý çekin. 
Cihaz açýksa Tamam seçeneðini 
belirleyin.

 Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim 
saðlanýrken hafýza kartýný çýkarmayýn. Kartýn iþlemin 
ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný sýra cihaza 
da zarar verebilir ve kartta kayýtlý veriler bozulabilir.



Müzik dinleme
Çýkýþ sinyali üreten ürünleri baðlamayýn; bu tür ürünler 
cihaza zarar verebilir. Nokia AV konektörüne herhangi 
bir voltaj kaynaðý baðlamayýn.
Bu cihazla kullanmak üzere Nokia AV konektörüne Nokia 
tarafýndan onaylý olmayan harici bir cihaz veya kulaklýklý 
mikrofon seti baðlarken, ses seviyelerine özellikle dikkat edin.
Müzik çalar uygulamasýný kullanarak 
dijital biçimde müzik dinlemek için, 
ses konektörüne bir kulaklýk takýn. 
Müzik çalar uygulamasýnda iki 
görünüm bulunur: Müzik menüsü 
(müzik seçmek için) ve Þimdi 
çalýnýyor (müzik dinlemek için).
Kapak kapalýyken müzik dinleme
1 Bekleme modundayken, Müzik 

menüsü’ne girmek için  
tuþuna basýn.

2 Dinlemek istediðiniz müziði seçip 
 tuþuna basýn.

Þimdi çalýnýyor’da, çalmayý kontrol etmek için hýzlý 
kapak tuþlarýný kullanýn:
• Þarkýyý çalmak veya duraklatmak için  

tuþuna basýn.
Þarkýyý duraklattýðýnýzda, dinlemekte olduðunuz 
parçalarýn listesi görüntülenir.

• Parçayý geri sarmak veya bir önceki parçaya atlamak 
için  tuþuna basýn.

• Parçayý hýzlý ileri sarmak veya bir sonraki parçaya 
atlamak için  tuþuna basýn.

• Þimdi çalýnýyor ve Müzik menüsü görünümleri 
arasýnda geçiþ yapmak için  tuþuna basýn.

Kamerayý kullanma
Cihazýnýzda iki kamera bulunur: cihazýn arkasýnda bulunan 
yüksek çözünürlüklü kamera ve kapaðýn içinde bulunan 
düþük çözünürlüklü ikincil kamera. Her iki kamera da 
fotoðraf çekmek ve video kaydetmek için kullanýlabilir.
Ana kamerayla fotoðraf çekme
1 Kamerayý baþlatmak için, çekim tuþunu 

1 saniyeden uzun süre basýlý tutun.
Vizör açýlýr.

2 Fotoðraf çekmek için çekim 
tuþuna tekrar basýn.
Video kaydetmek için kapaðý 
açýp Seçenek > Video modu 
seçeneðini belirleyin.
Ýkincil kamerayý kullanmak 
için, kapaðý açýp Seçenek > 
Ýkinci kamerayý kullan 
seçeneðini belirleyin.
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Destek

Yardým
Yardým iþlevi cihazý kullanýrken talimatlar saðlar. Yardým 
iþlevine bir uygulamadan eriþmek için Seçenek > Yardým 
seçeneðini belirleyin.

Kullaným kýlavuzu
Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

Çevrimiçi
Kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, 
indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için, 
www.nseries.com/support sayfasýna veya yerel Nokia web 
sitenize bakýn.
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