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Näppäimet ja osat – kansi kiinni 
2. painos/FI, 9253925

Mallinumero: Nokia N93i-1. Jäljempänä käytetään 
nimitystä Nokia N93i.

1 Pääkamera ja linssi. Laitteessa on 3,2 megapikselin 
(2 048 x 1 536) pääkamera, jolla voit ottaa 
suuritarkkuuksisia kuvia ja kuvata videota.

2 LED-salama
3 Infrapunaportti
4 Pop-Port-liitäntä
5 Laturin liitäntä
6 Kaiuttimen ulostulo
7 Kannen ilmaisin 

(näkyy vain, 
kun se ilmoittaa 
saapuneista 
puheluista, 
sähköpostiviesteistä 
tai lukemattomista 
viesteistä tai kun akkua ladataan)

8 Kannen näyttö
9 Muistikorttipaikka
10 Salamanäppäin
11 Kameranäppäin
12  Nelisuuntainen selaus- ja valintanäppäin
13 Kuvausnäppäin

14 Zoomausnäppäin
15  Virtanäppäin
16 Stereomikrofoni

Näppäimet ja osat – kansi auki
1 Kakkoskamera (1) 

videopuheluja varten 
(pienempi tarkkuus 
kuin pääkamerassa)

2 Oikea  ja vasen  
vaakasuoran näytön 
valintanäppäin

3 Oikea  ja vasen  
valintanäppäin

4  Valikkonäppäin
5  Soittonäppäin
6  Muokkausnäppäin
7 Mikrofoni äänipuheluja 

varten
8  Poistonäppäin
9  Lopetusnäppäin
10  Multimedianäppäin
11  Nelisuuntainen selaus- ja valintanäppäin
12 Valoisuuden tunnistin



Näppäinlukko
Voit lukita näppäimet kannen ollessa auki painamalla 
ensin vasenta valintanäppäintä ja sitten -näppäintä 
Kun näppäimet on lukittu, näytössä näkyy -symboli.

Voit avata näppäimistön kannen ollessa auki painamalla 
ensin vasenta valintanäppäintä ja sitten -näppäintä.

Kun kansi on kiinni, voit lukita näppäimistön pitämällä 
kameranäppäintä painettuna.

Kun kansi on kiinni, voit avata näppäimistön lukituksen 
pitämällä kameranäppäintä painettuna.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen 
ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla 
mahdollisia. 

Kun näppäinlukko on käytössä ja haluat sytyttää näytön 
valon, paina -näppäintä. Jos kansi on suljettu, 
voit painaa mitä tahansa näppäintä zoomausnäppäintä 
lukuun ottamatta.

(U)SIM-kortin ja akun 
asettaminen paikalleen
USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, 
jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen 
akun poistamista.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta 
ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi 
olla palveluntarjoaja tai muu myyjä.

1 Aseta laite siten, 
että sen takaosa on 
itseäsi kohti. Paina 
vapautussalpaa (1), 
liu’uta kantta (2) 
ja nosta se ylös.

2 Aseta USIM-kortti 
korttipaikkaan. Varmista, 
että asetat kortin viisto 
kulma edellä ja että 
kortin kontaktipinta 
on alaspäin.

3 Aseta akku paikalleen. 
Varmista, että akun 
päällä olevat 
kontaktipinnat ovat 
laitteen liittimiä kohti. 
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4 Takakuoren asettaminen 
paikalleen: aseta kuori 
laitteen päälle ja liu’uta 
kantta, kunnes se 
lukittuu paikalleen.

Virran kytkeminen puhelimeen
1 Pidä -näppäintä 

alaspainettuna.
2 Jos laite kysyy (U)PIN-koodia 

tai suojakoodia, kirjoita koodi 
(**** näytössä) ja paina vasenta 
valintanäppäintä. UPIN-koodi 
toimitetaan tavallisesti 
USIM-kortin mukana. 
Suojakoodin tehdasasetus 
on 12345. Lisätietoja 
tunnusluvuista on käyttöoppaan kohdassa ”Suojaus”.

Laitteessa on sisäisiä antenneja.

 Huom! Kuten mitä 
tahansa radiolähetinlaitetta 
käytettäessä, vältä antennin 
tarpeetonta koskettamista, 
kun antenni on käytössä. 
Vältä esimerkiksi 
matkapuhelimen antennin 
koskettamista puhelun 
aikana. Lähetin- tai vastaanotinantennin 
koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja 
laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin 
olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Akun lataaminen
1 Kytke yhteensopiva 

laturi seinäpistorasiaan.
2 Kytke virtajohto 

laitteeseen. Laitetta 
voi käyttää latauksen 
aikana. Jos akku on 
tyhjentynyt kokonaan, 
voi kestää hetken, 
ennen kuin 
lataussymboli alkaa rullata.



3 Kun akku on latautunut täyteen, lataussymboli 
lakkaa rullaamasta. Irrota laturi laitteesta ja sitten 
pistorasiasta.

Voit ladata akun myös muulla yhteensopivalla Nokian 
laturimallilla käyttämällä Nokian laturisovitinta CA-44. 
Lisätietoja lisälaitteista, akuista ja latureista on 
käyttöoppaan kohdassa ”Turvallisuutesi vuoksi”.

MMS- ja Internet-asetukset
Nokia-laitteen MMS-, GPRS-, suoratoisto- ja 
Internet-asetukset on tavallisesti määritetty 
valmiiksi palveluntarjoajan tietojen perusteella.

Kuvien ja videoiden 
katselu TV:n kautta
Voit katsella tallennettuja videoleikkeitä ja 
kuvia yhteensopivan television kautta käyttämällä 
yhteensopivaa Nokia CA-64U -videokaapelia. 
Lisätietoja on käyttöoppaan kohdissa ”TV-tila” 
ja ”TV-asetusten määrittäminen”.

Kun haluat katsoa kuvia ja videoita yhteensopivan 
television kautta, toimi seuraavasti:

1 Kytke yhteensopiva Nokia-videokaapeli yhteensopivan 
television videoliitäntään.

2 Kytke videokaapelin toinen pää laitteesi 
Pop-Port™-liitäntään.

3 Paina  ja valitse Galleria > Kuvat ja videot 
ja valitse sitten haluamasi tiedosto.

Kuvat näkyvät kuvankatseluohjelmassa ja videot 
RealPlayer-sovelluksessa.

Näytöt
Poista näyttöjä suojaavat muovikalvot.

Näytössä voi näkyä vähäinen määrä puuttuvia, 
haalistuneita tai kirkkaita pisteitä. Tämä on tyypillistä 
tämäntyyppiselle näytölle. Joissakin näytöissä voi olla 
pikseleitä tai pisteitä, jotka ovat koko ajan toiminnassa 
tai poissa toiminnasta. Tämä on normaalia; se ei ole vika.

Tämän oppaan kuvat voivat olla erilaisia kuin 
laitteen näyttö.
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Tuki

Ohjeet
Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. 
Voit käyttää sitä sovelluksesta valitsemalla Valinnat > 
Ohjeet.

Käyttöopas
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Tuki verkossa
Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, 
ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä 
palveluja löydät osoitteesta www.nseries.com/support 
tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries ja 
N93i ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut 
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen 
tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty 
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.
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