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Kratki priroènik
Naèini
Oznaka modela: Nokia N92-1.

V nadaljevanju Nokia N92.

Va¹a naprava lahko deluje v ¹tirih naèinih: zaprtem (1), prikazovalnem (2), odprtem (3) in 
slikovnem (4). Veè informacij lahko preberete v priroèniku za uporabo v razdelku „Naèini“.

V zaprtem naèinu lahko ¹e naprej poslu¹ate radio, televizijo ali predvajalnik glasbe in prilag
glasnost. S tipko za vklop/izklop zamenjate profil ali izklopite napravo. Èe je vkljuèena telev
lahko na zaslonu na pokrovèku vidite kanal Mobile TV in informacije o programu, spored in s
snemanja. Èe je televizija izkljuèena, sta prikazana stanje sporoèil in ura.

Prikazovalni naèin se vklopi, èe dvignete stran rotacijske osi zaslona, ko je pokrovèek zap
Poleg uporabe drugih aplikacij lahko v prikazovalnem naèinu gledate televizijske program
in video posnetke, pregledujete slike, brskate po spletu in prostoroèno klièete.
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V odprtem naèinu se lahko s tipko za pomikanje premikate po glavnem meniju, izbirate 
in odpirate aplikacije in datoteke ter uporabljate vse osnovne funkcije telefona. Dodatna 
kamera nad zgornjim levim vogalom zaslona je namenjena video telefoniji. Pokrovèek 
se odpre za pribli¾no 160 stopinj, kot je prikazano. Ne sku¹ajte ga odpreti ¹e bolj.

Slikovni naèin uporabite, èe ¾elite hitro in preprosto fotografirati in snemati video. Vkljuèi
tako, da odprete pokrovèek za 90 stopinj, dr¾ite napravo postrani in obrnete pokrovèek nav
da je glavni zaslon obrnjen proti vam. Vkljuèi se glavna kamera, na zaslonu pa lahko vidite
boste posneli.
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Mobilna TV
Z aplikacijo Mobilna TV lahko gledate, poslu¹ate 
in snemate 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.

Aplikacijo Mobilna TV odprete tako, da pridr¾ite 
veèpredstavnostno tipko . Sistem prika¾e 
TV-sporede, ki so na voljo v va¹em obmoèju. 
Ob prvem zagonu lahko to traja nekaj minut. Èe ¾elite izbrati TV-spored, ga poi¹èite in priti
tipko . Sistem razporedi razpolo¾ljive kanale glede na izbrani spored. To lahko traja ne
èasa. Spored lahko pozneje zamenjate v nastavitvah.

Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi videli seznam programov, ki so na voljo, in pritisnite
da izberete kanal. Èe pa ¾elite zamenjati kanal, lahko uporabite tudi predstavnostne tipke
obeh straneh tipke za pomikanje. Kanal lahko zamenjate tudi tako, da pritisnete ustrezne 
¹tevilske tipke. Med celozaslonskim in obièajnim prikazom preklapljate tako, da pritisnete
na tipkovnici.

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

Veè informacij lahko preberete v priroèniku za uporabo v razdelku „Mobilna TV“.

                                     Mo¾nosti I



Tipke in deli - zaprti naèin
• Glavna kamera in objektiv (1)
• Bliskavica (2)
• Re¾a za pomnilni¹ko 

kartico miniSD (3)
• Prikljuèek vmesni¹kega sistema 

Pop-Port™ za zdru¾ljivo dodatno 
opremo (4)

• Prikljuèek za polnilnik (5)
• Infrardeèi vmesnik (6)
• Stereo zvoènika (7)
• Tipka za glasnost, s katero lahko 

nastavite glasnost in pribli¾ate ali 
oddaljite snemani predmet (8)

• Spro¾ilec za fotografiranje 
in snemanje videa (9)

•  Tipka za vklop/izklop (10)



Tipke in deli - odprti naèin
• Dodatna kamera za video telefonijo (1)
• Izbirni tipki za izbiranje ukazov in elementov 

v prikazovalnem naèinu (2)
• Izbirni tipki za izbiranje ukazov in elementov 

v slikovnem in odprtem naèinu. Pridr¾ite, èe ¾elite 
uporabiti glasovne ukaze. (3)

• Klicna tipka (4)
• Menijska tipka (5)
• To tipko pridr¾ite, èe ¾elite hitro vzpostaviti povezavo 

s spletom. (6)
•  Veèpredstavnostna tipka (7)
• Tipka za brisanje (8)
• ©tevilska tipkovnica (9)
• Tipka za konec (10)
• Tipka za pomikanje NaviTM (v nadaljevanju tipka za 

pomikanje) se uporablja za premikanje v levo, desno, 
navzgor ali navzdol v menijih. Èe jo pritisnete na sredini 
( ), izberete, potrdite ali vkljuèite predmet. (11)

• Predstavnostne tipke za upravljanje Mobilne TV, video 
predvajalnika, predvajalnika glasbe in radia. (12)
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Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije
Kartica USIM je izbolj¹ana razlièica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilne naprave UMTS.

Informacije o razpolo¾ljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju va¹e ka
SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.
1 Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, potisnite hrbtni pokrovèek 

navzdol (1) in ga dvignite (2).
Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo loèite 
od polnilnika.

2 Dr¾alo kartice (U)SIM odprete tako, da ga potisnete in dvignete (3).

3 Vstavite kartico (U)SIM v dr¾alo (4). Prirezani vogal kartice mora biti 
obrnjen od dr¾ala navzgor, prikljuèki na kartici pa proti prikljuèkom 
naprave.

4 Zaprite dr¾alo in ga potisnite, da se zaskoèi (5).

5 Vstavite baterijo (6). Prikljuèki na vrhu baterije morajo biti obrnjeni 
proti prikljuèkom naprave.

6 Znova namestite hrbtni pokrovèek - potisnite ga navzgor, najprej 
na spodnjem delu, da se zaskoèi.
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Polnjenje baterije
1 Zdru¾ljiv polnilnik prikljuèite v elektrièno vtiènico.
2 Napajalni kabel prikljuèite na napravo. Èe je baterija 

popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden 
se kazalnik polnjenja zaène pomikati. Med polnjenjem 
lahko napravo uporabljate.

3 Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika 
veè. Polnilnik najprej izkljuèite iz naprave, potem pa ¹e iz 
elektriène vtiènice.

Za polnjenje baterije s starej¹imi zdru¾ljivimi modeli 
polnilnikov Nokia lahko uporabite adapter za polnilnik Nokia 
(CA-44). Veè o dodatni opremi, baterijah in polnilnikih lahko 
preberete v priroèniku za uporabo v razdelku „Dodatna oprema, baterije in polnilniki“ na str

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

Koda za zaklepanje je tovarni¹ko nastavljena na 12345.
3 Za¾ene se Vadnica.
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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 Antena DVB-H za sprejemanje oddaj Mobilne TV
2 Tehnologija Bluetooth in WLAN
3 Antene mobilnega telefona

Ko napravo vklopite prviè, lahko zahteva, da doloèite naslednje informacije: Izberite tren.
mesto:, Èas: in Datum:. Uporabite tipko za pomikanje in ¹tevilske tipke. Èe ¾elite poiskati m
vpi¹ite prve èrke njegovega imena. Izbrano mesto doloèa tudi èasovni pas za uro v naprav

Va¹ ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogoèil vklop nekaterih funkcij v va
napravi. V tem primeru tak¹ne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je b
morda tudi posebej nastavljena; to lahko vkljuèuje spremembe imen in vrstnega reda men
ter spremembe ikon. Veè informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.
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Slu¹alke
Zdru¾ljive slu¹alke prikljuèite na prikljuèek Pop-Port na napravi

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

Vstavljanje pomnilni¹ke kartice
Da prihranite prostor v pomnilniku naprave, lahko uporabite zdru¾ljivo kartico miniSD kot
dodaten prostor za shranjevanje. Na pomnilni¹ko kartico lahko tudi varnostno kopirate pod
iz naprave.

Uporabljajte samo zdru¾ljive kartice miniSD, ki jih je Nokia odobrila za 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 pomnilni¹
kartice lahko po¹koduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vstavljanje pomnilni¹ke kartice:
1 Odprite vratca (11) re¾e za pomnilni¹ko kartico na vrhu naprave.



. 
2 Vstavite pomnilni¹ko kartico v re¾o (12). Poskrbite, da bodo prikljuèki 
na kartici obrnjeni navzdol, prirezani vogal pa proti re¾i.

3 Potisnite kartico v re¾o (13). Sli¹ali boste, kako se zaskoèi.

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

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

odprite vratca re¾e za pomnilni¹ko kartico.
3 Pritisnite pomnilni¹ko kartico, da jo odstranite iz re¾e (14).
4 Odstranite pomnilni¹ko kartico in, èe naprava tako zahteva, izberite OK, 

da potrdite odstranitev.
 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.

Nastavitve
Naprava je navadno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik omre¾nih storitev, 
¾e nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebine in mobilno brskanje 
po internetu.
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Veè informacij lahko preberete v priroèniku za uporabo v razdelku „Povezovanje“.

Zaslona
Odstranite morebitne za¹èitne plastiène prevleke, ki prekrivajo zaslona in objektiva kamer

Na zaslonu se lahko pojavi manj¹e ¹tevilo manjkajoèih, razbarvanih ali svetlih pik. To je zna
za to vrsto zaslona. Na nekaterih zaslonih so lahko pike, ki so ves èas pri¾gane ali ugasnje
To je normalno in ne gre za napako.

Prenos vsebine iz druge naprave
Èe ¾elite uporabiti aplikacijo za prenos, glejte uporabni¹ki priroènik, „Prenos vsebine iz dru
naprave“, stran 15.

Èe ¾elite s programom Nokia Content Copier, ki je del paketa Nokia PC Suite, kopirati vseb
iz zdru¾ljive naprave Nokia, preglejte prilo¾eni CD. Nokia Content Copier podpira veè mod
naprav Nokia. Veè informacij o napravah, ki jih podpirajo razlièice programskega paketa 
Nokia PC Suite, najdete na straneh www.nokia.com/pcsuite.

Podpora
Pomoè
Funkcija pomoèi vam daje navodila za uporabo naprave. Èe jo ¾elite uporabljati v aplikaci
izberite Mo¾nosti > Pomoè.
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Vadnica
Vadnica vsebuje informacije o nekaterih funkcijah naprave. Ob prvem vklopu se za¾ene 
samodejno. Èe jo ¾elite odpreti v meniju, pritisnite  in izberite Moje aplik. > Vadnica.

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

Spletna podpora
Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poi¹èite najnove
razlièico tega priroènika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane
z va¹im izdelkom Nokia.

Copyright © 2007 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi in Pop-Port so blagovne znamke ali 
registrirane blagovne znamke dru¾be Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov 
in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmno¾evati, prena¹ati, distribuirati ali shranjev
v kakr¹ni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja dru¾be Nokia.
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