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Taste ºi componente –
clapã închisã
Ediþia 2 RO, 9253948
Numãr model: Nokia N93i-1. Denumit în cele ce 
urmeazã Nokia N93i.
1 Aparat foto-video principal ºi obiectiv. Aparatul 

este dotat cu un aparat foto-video principal de 
3,2 megapixeli (2048 x 1536) pentru captarea 
imaginilor ºi înregistrarea videoclipurilor de 
înaltã rezoluþie.

2 Bliþ cu LED
3 Port infraroºu
4 Conector Pop-Port
5 Conector pentru 

încãrcãtor
6 Ieºire pentru difuzor
7 Indicator pe clapã 

(vizibil doar dacã 
aveþi apeluri 
nepreluate, mesaje 
de e-mail, mesaje 
necitite sau în timpul 
încãrcãrii)

8 Ecran clapã
9 Locaºul cartelei de memorie
10 Tasta bliþ
11 Tasta mod aparat foto-video
12  Tasta de parcurgere în 4 direcþii ºi de selecþie

13 Tasta de captare
14 Tasta zoom
15  Tasta de pornire
16 Microfon stereo

Taste ºi componente –
clapã deschisã
1 Aparat foto-video 

secundar (1) pentru 
apeluri video (rezoluþie 
mai micã decât cea 
a aparatului foto-video 
principal)

2 Tastele de selectare 
peisaj dreapta  
ºi stânga 

3 Tastele de selectare 
dreapta  ºi 
stânga

4  Tasta meniu
5  Tasta de apelare
6  Tasta de editare
7 Microfon pentru 

apelurile vocale
8  Tasta de ºtergere 
9  Tasta de terminare 
10  Tasta multimedia 
11  Tasta de parcurgere în 4 direcþii ºi de selecþie 
12 Senzor de luminã 



Blocarea tastaturii 
(protecþia tastaturii)
Pentru a bloca tastatura în modul clapã deschisã, apãsaþi 
tasta de selectare stânga, apoi . Când tastele sunt 
blocate, se afiºeazã .

Pentru a debloca tastatura în modul clapã deschisã, 
apãsaþi tasta de selectare stânga, apoi .

Pentru a bloca tastatura în modul clapã închisã, 
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta mod foto-video.

Pentru a debloca tastatura în modul clapã închisã, 
apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta mod foto-video.

Când este activatã blocarea tastaturii, efectuarea de 
apeluri cãtre numãrul oficial de urgenþã programat 
în aparatul Dvs. poate fi posibilã. 

Pentru a activa iluminarea afiºajului când tastatura este 
blocatã, apãsaþi . În modul clapã închisã, apãsaþi orice 
tastã, în afarã de tasta zoom.

Introducerea cartelei (U)SIM 
ºi a acumulatorului
Cartela USIM este o versiune îmbunãtãþitã a cartelei SIM 
ºi este acceptatã de telefoanele mobile UMTS.

Nu lãsaþi cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriþi întotdeauna 
aparatul ºi deconectaþi-l de la încãrcãtor.

Pentru disponibilitate ºi informaþii referitoare la utilizarea 
serviciilor cartelei SIM, contactaþi distribuitorul cartelei 
SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt 
distribuitor.

1 Þineþi aparatul cu 
spatele cãtre Dvs., 
apãsaþi butonul de 
eliberare (1), glisaþi 
clapa (2) ºi ridicaþi-o.

2 Introduceþi cartela 
USIM în locaº. Asiguraþivã 
cã aþi introdus cartela cu 
colþul tãiat înainte, cu 
zona contactelor în jos.

3 Introduceþi acumulatorul. 
Asiguraþi-vã cã zona 
cu contacte din 
partea superioarã 
a acumulatorului 
este orientatã cãtre 
conectorii aparatului. 
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4 Pentru a pune la loc 
capacul spate, aºezaþi-l pe 
aparat ºi glisaþi-l pânã 
când se blocheazã în 
locaº.

Porniþi aparatul
1 Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã 

tasta .
2 Dacã aparatul solicitã un cod 

(U)PIN sau un cod de blocare, 
introduceþi codul (afiºat ca ****) 
ºi apãsaþi tasta de selectare 
stânga. De obicei codul UPIN 
este oferit împreunã cu cartela 
USIM. Codul de blocare setat în 
fabricã este 12345. Pentru informaþii suplimentare 
despre codurile de acces, consultaþi secþiunea 
„Siguranþã” din ghidul utilizatorului.

Aparatul Dvs. dispune de antene interne.

 Observaþie: Ca ºi în cazul 
oricãrui aparat de emisie 
radio, nu atingeþi în mod 
inutil antena în timpul 
utilizãrii acesteia. 
De exemplu, nu atingeþi 
antena telefonului mobil în 
timpul unei convorbiri 
telefonice. Contactul cu antena care emite sau 
primeºte semnale afecteazã calitatea convorbirii ºi 
poate provoca funcþionarea aparatului la un nivel de 
consum mai ridicat decât este necesar în mod normal 
ºi poate reduce durata de viaþã a acumulatorului.

Încãrcarea acumulatorului
1 Conectaþi încãrcãtorul 

la o prizã de alimentare 
cu curent, compatibilã.

2 Conectaþi cablul de 
alimentare la aparat. 
Aparatul poate fi utilizat 
în timpul încãrcãrii. 
Dacã acumulatorul este 
complet descãrcat, este 
posibil ca indicatorul de încãrcare sã înceapã 
sã defileze cu o oarecare întârziere.



3 Atunci când acumulatorul este complet încãrcat, 
indicatorul de încãrcare a acumulatorului înceteazã sã 
defileze. Deconectaþi încãrcãtorul, întâi de la aparat, 
apoi de la priza de alimentare.

De asemenea, puteþi utiliza adaptorul de încãrcãtor 
Nokia CA-44 pentru a încãrca acumulatorul cu 
modele anterioare de încãrcãtor Nokia compatibile. 
Pentru informaþii privind accesoriile, acumulatorii ºi 
încãrcãtoarele, consultaþi secþiunea „Pentru siguranþa 
Dvs.” din ghidul utilizatorului.

Setãri MMS ºi Internet mobil
În mod normal setãrile MMS, GPRS, streaming ºi Internet 
mobil sunt configurate automat pe aparatul Nokia, 
pe baza informaþiilor oferite de furnizorul de servicii.

Vizualizarea imaginilor ºi 
a videoclipurilor pe televizor
Pentru a vizualiza pe un televizor compatibil videoclipurile 
ºi imaginile înregistrate, utilizaþi un cablu compatibil 
de ieºire video Nokia CA-64U. Consultaþi secþiunile 
„Mod ieºire TV” ºi „Configurarea televizorului” din 
ghidul utilizatorului.

Pentru a vizualiza imagini ºi videoclipuri pe un televizor 
compatibil, efectuaþi urmãtoarele operaþii:
1 Conectaþi cablul de ieºire video compatibil la intrarea 

video a unui televizor compatibil.

2 Conectaþi celãlalt capãt al cablului de ieºire video 
la conectorul Pop-Port™ al aparatului.

3 Apãsaþi  ºi selectaþi Galerie > Imagini ºi video 
ºi fiºierul pe care doriþi sã-l vizualizaþi.

Imaginile sunt afiºate în aplicaþia de vizualizare a imagi-
nilor, iar videoclipurile sunt redate cu aplicaþia RealPlayer.

Afiºaje
Îndepãrtaþi de pe ecrane folia protectoare de plastic.

Este posibil ca pe afiºaj sã aparã un numãr redus de 
puncte lipsã, decolorate sau luminoase. Aceasta este 
o caracteristicã a acestui tip de afiºaj. Unele afiºaje pot 
conþine pixeli sau puncte care rãmân active sau inactive. 
Acest lucru este normal ºi nu reprezintã un defect.

Este posibil ca imaginile din acest ghid sã fie diferite 
de afiºajul aparatului Dvs.
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Asistenþã

Ajutor
Funcþia de ajutor vã oferã instrucþiuni în timpul 
utilizãrii aparatului. Pentru a accesa aceastã funcþie 
dintr-o aplicaþie, selectaþi Opþiuni > Ajutor.

Ghidul utilizatorului
Pentru alte informaþii importante referitoare la aparatul 
Dvs., consultaþi ghidul utilizatorului.

Online
Cãutaþi la www.nseries.com/support sau pe site-ul 
Internet local Nokia ultima versiune a acestui ghid al 
utilizatorului, informaþii suplimentare, materiale ce 
pot fi descãrcate din reþea ºi servicii în legãturã cu 
produsul Dvs. Nokia. © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries ºi 
N93i sunt mãrci comerciale sau mãrci înregistrate ale 
Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme 
menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci 
comerciale aparþinând proprietarilor respectivi.

Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi 
stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinut al acestui 
material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia.




