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Tipke in deli – zaprti naèin
Izdaja 2 SL, 9253965

Oznaka modela: Nokia N93i-1. V nadaljevanju Nokia N93i.

1 Glavna kamera in objektiv. Naprava ima glavno kamero 
z loèljivostjo 3,2 milijona slikovnih slik (2048 x 1536) 
za snemanje fotografij in videov.

2 Bliskavica
3 Infrardeèi vmesnik
4 Prikljuèek 

Pop-Port
5 Prikljuèek 

za polnilnik
6 Zvoènik
7 Kazalnik 

na pokrovèku (viden 
samo, kadar imate 
neodgovorjene 
klice, e-po¹tna in 
druga neprebrana 
sporoèila, ter med 
polnjenjem)

8 Zaslon na pokrovèku
9 Re¾a za pomnilni¹ko kartico
10 Tipka za bliskavico
11 Tipka naèina kamere
12  ©tirismerna tipka za pomikanje in izbirna tipka

13 Spro¾ilec kamere
14 Tipka za poveèavo
15  Tipka za vklop/izklop
16 Stereo mikrofon

Tipke in deli – odprti naèin
1 Dodatna kamera (1) za 

video klice (manj¹a 
loèljivost kot pri glavni 
kameri)

2 Desna  in leva  
izbirna tipka za le¾eèo 
postavitev zaslona

3 Desna  in leva  
izbirna tipka

4  Menijska tipka
5  Klicna tipka
6  Tipka za urejanje
7 Mikrofon za glasovne 

klice
8  Tipka za brisanje
9  Tipka za konec
10  Veèpredstavnostna tipka
11  ©tirismerna tipka za pomikanje in izbirna tipka
12 Svetlobno tipalo



Zaklepanje tipkovnice
V odprtem naèinu zaklenete tipkovnico tako, da pritisnete 
levo izbirno tipko in nato . Ko so tipke zaklenjene, 
je na zaslonu znak .

V odprtem naèinu odklenete tipkovnico tako, da pritisnete 
levo izbirno tipko in nato .

Èe ¾elite tipkovnico zakleniti v zaprtem naèinu, pridr¾ite 
tipko za naèin snemanja.

Enako jo odklenete.

©tevilko za klice v sili, ki je programirana v napravi, 
lahko morda poklièete tudi, èe je tipkovnica zaklenjena. 

Pri zaklenjeni tipkovnici vkljuèite osvetlitev zaslona tako, 
da pritisnete . V zaprtem naèinu pritisnite katero koli 
tipko, razen tiste za poveèavo.

Vstavljanje kartice (U)SIM 
in baterije
Kartica USIM je izbolj¹ana razlièica kartice SIM, 
ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo 
loèite od polnilnika.

Informacije o razpolo¾ljivosti in uporabi storitev 
kartice SIM dobite pri izdajatelju va¹e kartice SIM, 
tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

1 Napravo obrnite 
s hrbtno stranjo proti 
sebi, pritisnite gumb za 
sprostitev (1), potisnite 
pokrovèek (2) in ga 
dvignite.

2 Vstavite kartico USIM 
v re¾o, najprej prirezani 
vogal. Prikljuèki na kartici 
morajo biti obrnjeni 
navzdol.

3 Vstavite baterijo tako, 
da so prikljuèki na vrhu 
baterije obrnjeni proti 
prikljuèkom naprave.
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4 Znova namestite hrbtni 
pokrovèek – polo¾ite ga 
na napravo in ga potisnite, 
da se zaskoèi.

Vklop naprave
1 Pridr¾ite tipko .
2 Èe naprava zahteva kodo (U)PIN 

ali kodo za zaklepanje, jo vnesite 
(na zaslonu se izpi¹e ****) in 
pritisnite levo izbirno tipko. 
Kodo (U)PIN navadno dobite 
skupaj s kartico (U)SIM. 
Tovarni¹ka nastavitev kode 
za zaklepanje je 12345. 
Veè informacij o kodah za dostop je 
v priroèniku za uporabo v razdelku „Varnost“.

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.

Polnjenje baterije
1 Zdru¾ljiv polnilnik 

prikljuèite v elektrièno 
vtiènico.

2 Kabel polnilnika 
prikljuèite na napravo. 
Med polnjenjem lahko 
napravo uporabljate. 
Èe je baterija 
popolnoma prazna, 
lahko traja nekaj minut, preden se kazalnik polnjenja 
zaène pomikati.



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 
„Za va¹o varnost“.

Nastavitve za veèpredstavnostna 
sporoèila in internet
Va¹a naprava Nokia je na podlagi informacij ponudnika 
storitev najverjetneje ¾e nastavljena za uporabo storitev 
MMS in GPRS, pretakanje vsebin in brskanje po internetu.

Ogled slik in video posnetkov 
na televizorju
Èe si ¾elite posnete videe in fotografije ogledati 
na zdru¾ljivem televizorju, uporabite zdru¾ljiv 
kabel Nokia CA-64U z izhodom za video. Glejte 
„Naèin TV-izhoda“ in „Nastavitev televizorja“ 
v priroèniku za uporabo.

Da bi si lahko slike in video posnetke ogledali na 
zdru¾ljivem televizorju, morate storiti naslednje:

1 Priklopite zdru¾ljiv kabel Nokia z izhodom za video 
na prikljuèek za vhodni video signal na zdru¾ljivem 
televizorju.

2 Drugi konec kabla pove¾ite s prikljuèkom Pop-Port™ 
na napravi.

3 Pritisnite , izberite Galerija > Slike/video in 
¾eleno datoteko.

Slike se odprejo v prikazovalniku slik, video posnetki 
pa se predvajajo v aplikaciji RealPlayer.

Zaslona
Odstranite za¹èitni plastièni foliji, ki prekrivata glavni 
in mali zaslon.

Na zaslonu je lahko nekaj nedelujoèih, nepravilno 
obarvanih ali svetlih pik. To je znaèilno za to vrsto zaslona. 
Nekateri zasloni imajo lahko pike ali toèke, ki ostanejo 
vkljuèene ali izkljuèene. To je normalno in ne gre 
za napako.

Slike v tem priroèniku se lahko razlikujejo od zaslona 
va¹e naprave.
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Podpora

Pomoè
Funkcija za pomoè vam daje navodila, ko uporabljate 
napravo. V aplikacijah jo odprete tako, da izberete 
Mo¾nosti > Pomoè.

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

Spletna podpora
Obi¹èite www.nseries.com/support ali lokalno spletno 
mesto Nokia, kjer boste na¹li najnovej¹o razlièico 
priroènika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za 
nalaganje in storitve, povezane z va¹im izdelkom Nokia.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.
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