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1. izdaja SL



Tipke in deli (spredaj in ob strani)
Oznaka modela: Nokia N77-1.

V nadaljevanju Nokia N77.

1 Svetlobno tipalo

2 Dodatna kamera z ni¾jo loèljivostjo

3 Izbirni tipki (  in )

4 Tipka za pomikanje NaviTM 
(v nadaljevanju tipka za pomikanje), 
ki omogoèa premikanje levo, desno, 
navzgor in navzdol. Tipko pritisnite 
na sredini ( ), da izberete, sprejmete 
ali vkljuèite mo¾nost ali predmet.

5 Klicna tipka ( )

6 Tipka za konec ( )

7 Menijska tipka ( ) za dostop do 
glavnega menija

8 Veèpredstavnostna tipka ( ) za dostop 
do veèpredstavnostnega menija in 
predvajalnika glasbe

9 Tipka za urejanje ( ), s katero med 
urejanjem besedila odprete seznam ukazov

10 Tipka za brisanje ( )

11 Tipka za pribli¾anje in glasnost ( )

12 Tipka za mobilno TV ( ), ki odpre aplikacijo Mobilna TV

13 Spro¾ilec ( ) za fotografiranje in snemanje videa



Tipke in deli (zadaj)
14 Tipka za vklop/izklop 

15 Stereo zvoènika

16 Glavna kamera za snemanje fotografij in videa 
z vi¹jo loèljivostjo

17 Bliskavica

18 Re¾a za zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico microSD

19 Prikljuèek za polnilnik

20  Prikljuèek Pop-PortTM za podatkovni kabel USB, 
slu¹alke in drugo zdru¾ljivo dodatno opremo



Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije
Kartica USIM je izbolj¹ana razlièica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpolo¾ljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, 
tj. Pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo loèite od polnilnika.

1 Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za 
sprostitev pokrovèka (1), potisnite pokrovèek (2) in ga dvignite (3).

2 Izvlecite dr¾alo za kartico SIM iz re¾e (4). 

3 Vstavite kartico (U)SIM v dr¾alo (5). Prirezani vogal kartice mora 
biti poravnan s prirezanim vogalom na dr¾alu, njeni prikljuèki 
pa obrnjeni navzdol. Potisnite dr¾alo nazaj v re¾o (6).

4  Vstavite baterijo (7) in znova namestite hrbtni pokrovèek.



Vklop naprave
1 Pridr¾ite tipko za vklop/izklop ( ).
2 Èe naprava zahteva kodo (U)PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite 

in pritisnite . Koda za zaklepanje je tovarni¹ko nastavljena 
na 12345.

Va¹a naprava ima notranje antene.

 Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne 
dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na 
primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne 
antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroèi 
delovanje naprave z veèjo moèjo, kot bi bila potrebna, in hitrej¹e 
praznjenje baterije.

1 Mobilna antena
2 Antena DVB-H za sprejemanje oddaj Mobilne TV
3 Tehnologija Bluetooth
• Ko napravo vklopite prviè, bo morda zahtevala, da doloèite naslednje 

informacije: Izberite tren. mesto:, Èas: in Datum:. Uporabite tipko za 
pomikanje in ¹tevilske tipke. Èe ¾elite poiskati mesto, vnesite prve èrke 
njegovega imena. Izbrano mesto doloèa tudi èasovni pas za uro v napravi.

• Glavni meni odprete tako, da pritisnete .

Va¹ ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogoèil vklop nekaterih funkcij v va¹i 
napravi. V tem primeru tak¹ne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila 
morda tudi posebej nastavljena; to lahko vkljuèuje spremembe imen in vrstnega reda menijev 
ter spremembe ikon. Veè informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.



Polnjenje baterije
1 Zdru¾ljiv polnilnik prikljuèite v elektrièno vtiènico.
2 Kabel polnilnika prikljuèite na napravo. Èe je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj 

minut, preden se kazalnik polnjenja zaène pomikati.
3 Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa ¹e iz elektriène 

vtiènice.

Zaklepanje tipkovnice
Z zaklepanjem tipkovnice prepreèite nenamerne pritiske na tipke.

Tipkovnico zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete  in nato . Ko so tipke 
zaklenjene, je na zaslonu prikazan znak .

Tipkovnico odklenete tako, da pritisnete  in nato .

©tevilko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda poklièete tudi, èe je tipkovnica 
zaklenjena.

Ko je tipkovnica zaklenjena, vkljuèite osvetlitev zaslona tako, da pritisnete .

Nastavitve
Naprava je navadno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik storitev ali mobilni operater, 
¾e nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebine in mobilno brskanje po 
internetu.

Veè lahko preberete v poglavju „Povezave“ priroènika za uporabo.



Vstavljanje pomnilni¹ke kartice
Zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico microSD lahko uporabljate kot dodaten 
medij za shranjevanje podatkov. Podatke v napravi lahko tudi varnostno 
kopirate na pomnilni¹ko kartico.

Uporabljajte samo zdru¾ljive pomnilni¹ke kartice microSD, ki jih je dru¾ba 
Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za 
pomnilni¹ke kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma zdru¾ljivi s to 
napravo. Uporaba nezdru¾ljive pomnilni¹ke kartice lahko po¹koduje napravo, kartico ali na njej 
shranjene podatke.

Vse pomnilni¹ke kartice hranite nedosegljive otrokom.
1 Pomnilni¹ko kartico vstavite tako (1), da potisnete noht v zarezo 

pod vratci re¾e za pomnilni¹ke kartice in vratca odprete. Ne vlecite 
jih navzven.

2 Vstavite pomnilni¹ko kartico v re¾o (2). Poskrbite, da 
bodo prikljuèki na kartici obrnjeni navzdol in proti re¾i.

3 Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se sli¹no zaskoèi.

4 Zaprite vratca. Pomnilni¹ke kartice ne morete uporabljati, èe so 
vratca odprta.



Odstranjevanje pomnilni¹ke kartice
1 Preden odstranite pomnilni¹ko kartico, pritisnite  in izberite Odstrani pomn. kart.. 

Vse aplikacije se zaprejo.
2 Ko se prika¾e navodilo Odstranite pomnilni¹ko kartico in pritisnite „OK“., odprite vratca 

re¾e za pomnilni¹ko kartico.
3 Pritisnite pomnilni¹ko kartico, da jo sprostite iz re¾e.
4 Odstranite pomnilni¹ko kartico. Èe je naprava vklopljena, izberite OK.

 Pomembno: Pomnilni¹ke kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke 
na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko po¹koduje pomnilni¹ko kartico, napravo ali na 
kartici shranjene podatke.

Prenos vsebine iz druge naprave
Navodila za uporabo aplikacije za prenos vsebine so v priroèniku za napravo.

Za kopiranje vsebine iz zdru¾ljivega telefona Nokia uporabite program Nokia Content 
Copier, ki je na voljo v zbirki Nokia Nseries PC Suite. Preglejte CD, ki ste ga dobili z napravo. 
Nokia Content Copier podpira veè modelov telefonov Nokia. Veè informacij o napravah, 
ki jih podpira programska oprema Nokia Nseries PC Suite, najdete na spletnih straneh 
www.nokia.com/pcsuite.

Zaslon
Odstranite morebitne za¹èitne plastiène prevleke, ki prekrivajo zaslon in objektiv kamere.

Na zaslonu se lahko pojavi manj¹e ¹tevilo manjkajoèih, razbarvanih ali svetlih pik. To je znaèilno 
za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali toèke, ki ostanejo vkljuèene ali 
izkljuèene. To je normalno in ne gre za napako.



Slu¹alke
Zdru¾ljive slu¹alke lahko pove¾ete s prikljuèkom Pop-PortTM 
na napravi. Za povezavo zdru¾ljivih slu¹alk s 3,5-milimetrskim 
prikljuèkom lahko uporabite zdru¾ljivo enoto za daljinsko 
upravljanje, kot je zvoèni upravljalnik AD-41. Najprej pove¾ite 
enoto s prikljuèkom na napravi, nato pa na enoto priklopite 
slu¹alke.

 Opozorilo: Uporaba slu¹alk lahko vpliva na zaznavanje 
zvokov iz okolice. Slu¹alk ne uporabljajte, kadar bi to lahko 
ogrozilo va¹o varnost.

Ko uporabljate zdru¾ljivo enoto za daljinsko upravljanje, na 
primer zvoèni upravljalnik AD-41, nastavljate glasnost klicev 
s tipko za glasnost na mobilni napravi. Zvoèni upravljalnik 
AD-41 ima nadzorne tipke za veèpredstavnost, ki se 
uporabljajo za nastavljanje glasnosti samo pri gledanju 
televizije in predvajanju glasbe ali videa.



Mobilna TV
V napravi je vgrajen sprejemnik DVB-H 
(Digital Video Broadcast – Handheld), 
ki omogoèa, da sprejemate digitalne 
televizijske oddaje v ¾ivo. Z aplikacijo 
Mobilna TV lahko gledate in poslu¹ate 
digitalne TV-programe ter dostopate 
do interaktivnih mobilnih televizijskih 
in radijskih storitev (omre¾na storitev).

Informacije o pokritosti omre¾ja Mobile TV, razpolo¾ljivosti teh storitev in njihovi ceni 
ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

V nekaterih dr¾avah morajo lastniki televizijskega sprejemnika plaèevati naroènino na 
TV-storitve. Veè informacij lahko dobite pri pristojnih slu¾bah.

Zagon Mobilne TV
• Pridr¾ite , da odprete aplikacijo Mobilna TV.
• Ko aplikacijo uporabite prviè, se odpre TV-spored za programe, ki so na voljo na va¹i lokaciji. 

To lahko traja nekaj èasa. Spored izberete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete . Sistem 
razporedi razpolo¾ljive programe glede na izbrani spored. Ko naslednjiè za¾enete aplikacijo 
Mobilna TV, se prika¾e program, ki ste ga nazadnje gledali.

• S tipko  preklapljate med celozaslonskim in obièajnim prikazom.
• Glasnost lahko prilagajate s tipko za glasnost.

Preverjanje sporeda
• Izberite Mo¾nosti > Spored.
• Program zamenjate tako, da se pomaknete levo ali desno.
• Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi videli zgodnej¹e ali poznej¹e oddaje.

Izhod

Moľnosti



Menjavanje programov
• Program zamenjate tako, da se pomaknete levo ali desno. Lahko tudi uporabite zvoèni 

upravljalnik AD-41.
• Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi videli seznam programov, ki so na voljo. 

Program izberete tako, da pritisnete .
• Do kanalov lahko dostopate tudi tako, da pritisnete ¹tevilske tipke. Èe ¾elite vnesti 

dvomestno ¹tevilko programa, najprej pritisnite .

Nastavljanje opomnika za oddajo
• Izberite Mo¾nosti > Spored.
• Izberite ¾eleno oddajo in Mo¾nosti > Opomni. Opomnik se bo spro¾il tudi, èe je aplikacija 

Mobilna TV zaprta, vendar ne, èe je naprava izklopljena.
• Èe bi radi doloèili, kako zgodaj naj vas naprava opozori na oddajo, izberite Mo¾nosti > 

Nastavitve > Alarm opomnika.

Nekatere TV-programe in oddaje morate naroèiti, da bi lahko dostopali do njih.

Naroèite jih tako:
1 Izberite Mo¾nosti > Naroènine > Nova naroènina.
2 Izberite ¾eleni program, programski paket ali oddajo.
3 Izberite Mo¾nosti > Naroèi.
4 Izberite trajanje naroènine.
5 Naroènino sprejmete tako, da izberete Preveri.

Èe ¾elite konèati naroènino, storite naslednje:
1 Izberite Mo¾nosti > Naroènine > Moje naroènine. 
2 Izberite ¾eleni program, programski paket ali oddajo.
3 Izberite Mo¾nosti > Preklièi naroènino.

 Veè lahko preberete v poglavju „Mobilna TV“ priroènika za uporabo.



Bli¾njice
Pripravljenost
• Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridr¾ite .

Èe pustite, da aplikacije delujejo v ozadju, se poveèa izraba baterije in 
se skraj¹a njen èas delovanja.

• Èe ¾elite odpreti aplikacijo Mobilna TV, pridr¾ite tipko .
• Kamero vklopite tako, da pridr¾ite .
• Veèpredstavnostne aplikacije odprete tako, da pritisnete .
• Predvajalnik glasbe odprete tako, da pridr¾ite .
• Telefonski predal (omre¾na storitev) poklièete tako, da pridr¾ite .
• Èe ¾elite zamenjati profil, pritisnite  in izberite ¾eleni profil.
• Med profiloma Splo¹no in Tiho preklapljate tako, da pridr¾ite tipko . Èe imate 

dve telefonski liniji (omre¾na storitev), lahko tako preklapljate tudi med njima.
• Seznam zadnjih klicanih ¹tevilk odprete tako, da pritisnete .
• Èe ¾elite uporabljati glasovne ukaze, pridr¾ite .
• Internetno povezavo vzpostavite v brskalniku Storitve (omre¾na storitev) tako, 

da pridr¾ite .

Urejanje besedila in seznamov
• Èe ¾elite oznaèiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnite tipki  

in .
• Veè predmetov na seznamu oznaèite tako, da pridr¾ite  in hkrati pritisnete  ali . 

Ko konèate izbiranje, spustite tipko  in potem ¹e .
• Èe ¾elite kopirati in lepiti besedilo, pridr¾ite , da bi izbrali èrke in besede. Pritisnite  

ali , da oznaèite besedilo. Besedilo kopirate v odlo¾i¹èe tako, da ne spustite tipke  in 
izberete Kopiraj. Èe ¾elite besedilo vstaviti v dokument, pridr¾ite tipko  in izberite Prilepi.



Pove¾ite se
Napravo lahko uporabljate v omre¾jih 
EGSM in UMTS. Glejte „O va¹i napravi“ 
v priroèniku za uporabo.
Uporabljajte napravo za gledanje digitalnih 
televizijskih oddaj po omre¾jih Mobilne TV 
DVB-H. Glejte „Mobilna TV“ v priroèniku za 
uporabo.
Uporabljajte brez¾ièno tehnologijo 
Bluetooth za prenos datotek in povezovanje 
z zdru¾ljivo dodatno opremo. Glejte 
razdelek „Povezava Bluetooth“ poglavja 
„Povezave“ v priroèniku za uporabo.
Z zdru¾ljivim podatkovnim kablom USB, na 
primer povezovalnim kablom Nokia CA-53, 
lahko napravo pove¾ete z drugimi 
zdru¾ljivimi napravami, kot so tiskalniki 
in raèunalniki. Glejte razdelek „Podatkovni 
kabel“ poglavja „Povezave“ v priroèniku 
za uporabo.
Uporabljajte zdru¾ljivo pomnilni¹ko 
kartico microSD za prena¹anje ali 
varnostno kopiranje podatkov. Glejte 
razdelek „Orodje za pomnilni¹ko kartico“ 
poglavja „Va¹a Nokia N77“ v priroèniku 
za uporabo.



Podpora
Pomoè
Funkcija za pomoè vam daje navodila, ko uporabljate napravo. V kateri koli aplikaciji jo odprete 
tako, da izberete Mo¾nosti > Pomoè.

Vadnica
Vadnica ponuja informacije o nekaterih funkcijah naprave. V meniju jo odprete tako, 
da pritisnete  in izberete Aplikacije > Vadnica.

Priroènik za uporabo
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priroèniku za uporabo.

Spletna podpora
Obi¹èite www.nokia.com/support ali lokalno spletno mesto Nokia, kjer boste na¹li najnovej¹o 
razlièico priroènika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane 
z va¹im izdelkom Nokia.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.
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Razmno¾evanje, prena¹anje, distribucija ali shranitev dela ali celotne vsebine tega dokumenta 
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