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Taster og deler – lukket flipp 
2. utgave NO, 9253927

Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i.

1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et 
hovedkamera på 3,2 megapiksler (2048 x 1536) for 
fotografering og videoinnspilling med høy oppløsning.

2 LED-blits
3 Infrarødport
4 Pop-Port-

kontakt
5 Laderkontakt
6 Høyttaleruttak
7 Dekselindikator 

(bare synlig ved 
tapte anrop, 
e-post, uleste 
meldinger eller 
under lading

8 Dekseldisplay
9 Minnekortspor 
10 Blitstast
11 Kameramodustast
12  4-veis blafelt og valgtast 
13 Utløsertast
14 Zoom-tast 
15  På/av-tast
16 Stereomikrofon 

Taster og deler – åpen flipp
1 Sekundærkamera (1) 

for videoanrop 
(lavere oppløsning 
enn hovedkameraet)

2 Tastene høyre  
og venstre  for 
valg av landskap.

3 Høyre  og  
venstre valgtast

4  Meny-tast
5  Anropstast
6  Redigeringstast
7 Mikrofon for taleanrop
8  Slettetast 
9  Avslutningstast 
10  Multimedietast 
11  4-veis blafelt 

og valgtast 
12 Lyssensor 



Tastelås
Hvis du vil låse tastaturet i modus for åpen flipp, trykker 
du på venstre valgtast og så . Når tastelåsen er på, 
vises .

Hvis du vil låse opp tastaturet i modus for åpen flipp, 
trykker du på venstre valgtast og så .

Hvis du vil låse tastaturet i modusen for lukket flipp, 
trykker du på og holder nede kameramodustasten.

Hvis du vil låse det opp i modusen for lukket flipp, 
trykker du på og holder nede kameramodustasten.

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det 
offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. 

Hvis du vil slå på tastaturlyset når tastelåsen er på, trykker 
du på . I modusen for lukket flipp trykker du hvilken 
som helst tast bortsett fra zoom-tasten.

Sette inn (U)SIM-kortet 
og batteriet
Et USIM-kort er en forbedret versjon av SIM-kortet og 
støttes av UMTS-mobiltelefoner.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du 
tar ut batteriet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet 
og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt 
med SIM-kortleverandøren. Det kan være 
tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

1 Hold enheten med 
baksiden vendt 
mot deg og trykk 
ned utløserlåsen (1), 
skyv dekselet (2) 
og løft det opp.

2 Sett inn USIM-kortet 
i sporet. Kontroller at 
det avskårne hjørnet på 
kortet settes inn først, 
og at kontaktområdet 
på kortet vender nedover.

3 Sett inn batteriet. 
Kontroller at kontaktene 
øverst på batteriet er 
vendt mot kontaktene 
på enheten. 
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4 Sett på igjen dekselet 
ved å plassere dekselet 
på enheten og skyve 
til det klikker på plass.

Slå enheten på
1 Trykk og hold .
2 Hvis enheten ber om en (U)PIN-

kode eller låskode, skriver du inn 
koden (vist som ****) og trykker 
venstre valgtast. UPIN-koden 
leveres vanligvis med USIM-
kortet. Fabrikkinnstillingen for 
låskoden er 12345. Hvis du 
vil ha mer informasjon om 
tilgangskoder, kan du se “Sikkerhet” i brukerhåndboken.

Enheten har innebygde antenner.

 Merk: Som ved alle 
radiosendere, må antennen 
ikke berøres unødvendig når 
den er i bruk. Du bør for 
eksempel unngå å berøre 
antennen på mobiltelefonen 
under en telefonsamtale. 
Kontakt med en antenne 
som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten 
på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker 
mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere 
batterilevetiden.

Lade batteriet
1 Koble en kompatibel 

lader til et strømuttak.
2 Koble strømkabelen til 

enheten. Enheten kan 
brukes under lading. 
Hvis batteriet er helt 
utladet, kan det ta litt 
tid før ladeindikatoren 
begynner å rulle.



3 Når batteriet er fulladet, slutter ladeindikatoren å rulle. 
Koble laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Du kan også bruke Nokialader adapter CA-44 for å lade 
batteriet med tidligere modeller av Nokialadere. Hvis du 
vil ha informasjon om ekstrautstyr, batterier og ladere, 
ser du “For din sikkerhet” i brukerhåndboken.

Innstillinger for MMS 
og mobilt Internett
Innstillingene for MMS, GPRS, direkteavspilling og 
mobilt Internett er vanligvis automatisk konfigurert 
på Nokia-enheten, basert på informasjon fra 
tjenesteleverandøren.

Vise bilder og videoklipp på TV
Hvis du vil vise de innspilte videoklippene og bildene 
på en kompatibel TV, bruker du en Nokia CA 64U-
videoutgangskabel. Se ‘TV ut-modus’ og 
‘TV-konfigurasjoner’ i brukerhåndboken.

Du kan vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV 
ved å gjøre følgende:

1 Koble den kompatible videoutgangskabelen til 
videoinngangen på en kompatibel TV.

2 Koble den andre enden av videoutgangskabelen til 
Pop-Port™-kontakten på enheten.

3 Trykk  og velg Galleri > Bilder og video og filen 
du vil vise.

Bildene vises i bildevisningsprogrammet, og videoklippene 
spilles av i RealPlayer.

Displayene
Fjern beskyttende plastfilm som dekker displayene.

Et lite antall manglende, misfargede eller lyse punkter kan 
vises på displayet. Dette er karakteristisk for denne typen 
display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter 
som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Bildene i denne håndboken kan være forskjellig fra 
displayet på enheten din.
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Brukerstøtte

Hjelp
Hjelpfunksjonen gir instruksjoner mens du bruker enheten. 
Hvis du vil ha tilgang til den fra et program, velger du 
Valg > Hjelp.

Brukerhåndbok
Du finner annen viktig informasjon om enheten 
i brukerhåndboken.

Internett
Du kan finne den nyeste versjonen av denne 
brukerhåndboken, mer informasjon, nedlastinger 
og tjenester knyttet til Nokia-produktet på 
www.nseries.com/support eller det lokale 
Nokia-webområdet.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries 
og N93i er varemerker eller registrerte varemerker for 
Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som 
nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for 
sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler 
av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, 
uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, 
er forbudt.
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