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Seadme klahvid ja osad –
suletud klapi korral 
Väliaanne 2 ET, 9253951

Mudeli number: Nokia N93i-1. Edaspidi viidatakse sellele 
mudelile nimega Nokia N93i.

1 Põhikaamera ja objektiiv. Teie seadmel on 
3,2-megapiksline (2048x1536) põhikaamera, millega 
saab teha kõrge eraldusvõimega fotosid ja videoid.

2 LED-tuli
3 Infrapunaliides
4 Pop-Port-liides
5 Laadija ühenduspesa
6 Valjuhääldi väljund
7 Klapituli (põleb ainult 

siis, kui teil on 
vastamata kõnesid, 
e-kirju, lugemata 
sõnumeid või kui 
telefon on laadimas)

8 Kaaneekraan
9 Mälukaardipesa
10 Välklambinupp
11 Kaamerare¾iimi nupp
12 Neljasuunaline kerimis- ja valikunupp 
13 Kaameranupp

14 Suuminupp
15 Toitenupp  
16 Stereomikrofon

Seadme klahvid ja muud osad –
avatud klapi korral
1 Teisene kaamera (1) 

videokõnedeks 
(põhikaamera 
omast madalama 
eraldusvõimega)

2 Parem-  ja 
vasakpoolne  
horisontaalpaigutuse 
valimise nupp

3 Parem-  ja 
vasakpoolne  
valikuklahv

4 Menüüklahv  
5 Helistamisklahv  
6 Muutmisklahv  
7 Tavakõnede mikrofon
8 Kustutusklahv 
9 Lõpetamisklahv  
10 Multimeediumiklahv 
11 Neljasuunaline kerimis- ja valikunupp 
12 Valgusandur



Klahvistiku lukustus (klahvilukk)
Klahvistiku lukustamiseks avatud klapi re¾iimis vajutage 
vasakut valikuklahvi ja seejärel klahvi . Kui klahvid on 
lukus, on ekraanil kuvatud ikoon .

Klahvistiku avamiseks avatud klapi re¾iimis vajutage 
vasakut valikuklahvi ja seejärel klahvi .

Klahvistiku lukustamiseks suletud klapi re¾iimis 
vajutage kaamerare¾iiminuppu ja hoidke seda all.

Klahvistiku avamiseks suletud klapi re¾iimis vajutage 
kaamerare¾iiminuppu ja hoidke seda all.

Lukus klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada 
seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. 

Ekraanivalgustuse sisselülitamiseks lukustatud 
klahvistikult vajutage nuppu . Suletud klapi re¾iimis 
vajutage ekraanivalgustuse sisselülitamiseks mis tahes 
nuppu, v.a suuminuppu.

(U)SIM-kaardi ja aku 
paigaldamine
(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. 
Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja 
eraldage laadija.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige 
teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad 
teenusepakkujad ja muud tarnijad.

1 Hoidke seadet nii, et 
see oleks tagaküljega 
teie poole. Vajutage 
lukustusnuppu (1), 
lükake liugklapp (2) 
lahti ja tõstke see üles.

2 Asetage (U)SIM-kaart 
selleks ette nähtud pessa. 
Jälgige, et kaardi kaldnurk 
oleks pesa poole ning 
kaardi kontaktid jääksid 
allapoole.

3 Paigaldage aku. 
Kontrollige, et aku 
ülaservas asuvad 
kontaktid jääksid 
seadme klemmide poole. 
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4 Tagakaane 
tagasipanemiseks 
seadke kaas seadmele 
ning lükake seda, kuni 
see klõpsatusega oma 
kohale lukustub.

Seadme sisselülitamine
1 Vajutage klahvi  ja hoidke 

seda all.
2 Kui seade küsib (U)PIN-koodi 

või lukukoodi, sisestage kood 
(kuvatakse nii: ****) ja vajutage 
vasakut valikuklahvi. 
(U)PIN-kood antakse tavaliselt 
koos USIM-kaardiga. Tehases 
programmeeritud algne 
lukukood on 12345. Täpsemat teavet pääsukoodide 
kohta leiate kasutusjuhendi teemast „Turvameetmed”.

Seadmel on kaks sisemist antenni.

 Märkus. Nagu kõigi 
raadiolaineid edastavate 
seadmete puhul, ärge 
puudutage sisselülitatud 
mobiilsidevahendi antenni, 
kui selleks pole vajadust. 
Näiteks ärge puudutage 
antenni pooleli oleva kõne 
ajal. Signaali saatva või vastuvõtva antenni 
puudutamisel halveneb raadioside kvaliteet ning seade 
võib hakata töötama vajalikust suuremal võimsusel, mis 
omakorda võib lühendada aku kasutamise aega.

Aku laadimine
1 Ühendage ühilduv 

laadija toitevõrku.
2 Ühendage toitejuhe 

seadmega. Laadimise 
ajal saab seadet 
kasutada. Kui aku on 
täiesti tühi, võib 
laadimistähise 
liikumahakkamiseks 
tavalisest veidi kauem aega kuluda.



3 Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähis liikumise. 
Eraldage laadija esmalt seadmest ja siis toitevõrgust.

Nokia laadijaadapteriga CA-44 saate seadme akut laadida 
ka Nokia vanemat tüüpi ühilduvate laadijatega. Teavet 
tarvikute, akude ja laadijate kohta leiate kasutusjuhendi 
teemast „Ohu vältimiseks”.

MMS-i ja mobiilsideseadmete 
Interneti-ühenduse seaded
Nokia seadme puhul on MMS-i, GPRS-i, voogesituse 
ja Interneti-seaded vastavalt teie teenusepakkujalt 
saadud teabele juba automaatselt konfigureeritud.

Piltide ja videote 
vaatamine teleris
Tehtud piltide ja videoklippide vaatamiseks ühilduvas 
teleris kasutage ühilduvat Nokia videoväljundikaablit 
CA-64U. Lisateavet leiate kasutusjuhendi peatükkidest 
„Telesignaaliväljundi re¾iim” ja „Teleri konfigureerimine”.

Piltide ja videote vaatamiseks ühilduvas teleris 
tehke järgmist.

1 Ühendage ühilduv videoväljundikaabel ühilduva teleri 
videosisendi ühenduspessa.

2 Ühendage videoväljundikaabli teine ots oma seadme 
Pop-Port™-pessa.

3 Vajutage klahvi  ja valige Galerii > Pildid ja video 
ning fail, mida soovite vaadata.

Piltide näitamiseks on pildivaatur ning videote esitamiseks 
RealPlayer.

Ekraanid
Eemaldage ekraane kaitsev kattekile.

Seadme ekraanil võib olla mõni „surnud piksel”, värvitu või 
ere punkt. See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. 
Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas 
sisse-või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, 
mitte rike.

Selles juhendis toodud pildid võivad seadme ekraanil 
olla erinevad.
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Tugiteenused

Abi
Abifunktsioon pakub juhiseid seadme kasutamise ajal. 
Selle funktsiooni avamiseks suvalisest rakendusest valige 
Valikud > Abi.

Kasutusjuhend
Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake 
kasutusjuhendit.

Veebitugi
Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, 
allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused 
leiate aadressilt www.nseries.com/support või kohalikult 
Nokia veebisaidilt.
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