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Knappar och delar – 
telefonen stängd
UTGÅVA 2 SV, 9253926

Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i.

1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en 
huvudkamera på 3,2 megapixlar (2 048 × 1 536) för 
fotografering och videoinspelning med hög upplösning.

2 Lysdiodsblixt
3 Infraröd port
4 Pop-Port-kontakt
5 Laddarkontakt
6 Högtalarutgång
7 Utvändig indikator 

(endast synlig när du 
har missade samtal, 
e-postmeddelanden, 
olästa meddelanden 
eller vid laddning)

8 Utvändig display
9 Minneskortplats
10 Blixtknapp
11 Kameralägesknapp
12  Bläddringsknapp med fyrvägsnavigering 
13 Inspelningsknapp

14 Zoomknapp
15 Strömbrytare
16 Stereomikrofon

Knappar och delar – 
telefonen öppen
1 Sekundär kamera (1) 

för videosamtal 
(lägre upplösning 
än huvudkameran)

2 Höger  och 
vänster  
väljarknappar för 
liggande bilder

3 Höger  och 
vänster  
väljarknappar

4  Menyknapp
5  Samtalsknapp
6  Redigeringsknapp
7 Mikrofon för röstsamtal
8  Raderingsknapp
9  Slutknapp
10  Multimedieknapp
11  Bläddringsknapp med fyrvägsnavigering 
12 Ljussensor



Knapplås
Du låser knappsatsen när telefonen är öppen genom 
att trycka på vänster väljarknapp och sedan på . 
När telefonen är stängd visas .

Du låser upp knappsatsen när telefonen är öppen genom 
att trycka på vänster väljarknapp och sedan på .

Du låser knappsatsen när telefonen är stängd genom 
att hålla kameralägesknappen intryckt.

För att låsa upp när telefonen är stängd håller du 
kameralägesknappen intryckt.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa 
det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. 

Om du vill aktivera displaybelysningen när tangenterna 
är låsta, trycker du på . I stängt läge kan du trycka 
på valfri knapp utom zoomknappen.

Sätta i (U)SIM-kortet 
och batteriet
USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet 
som stöds av UMTS-mobiltelefoner.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan 
du tar bort batteriet.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha 
information om kortets tillgänglighet och användning. 
Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan 
försäljare.

1 Vänd enhetens baksida 
mot dig, tryck på 
låsspärren (1), skjut 
luckan (2) åt sidan 
och lyft upp den.

2 Placera USIM-kortet 
i hållaren. Se till att det 
snedskurna hörnet på 
kortet sätts i först och 
att kortets kontaktyta 
är vänd nedåt.

3 Sätt i batteriet. 
Kontrollera att 
kontakterna längst upp 
på batteriet är vända mot 
kontakterna på enheten. 
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4 Sätt tillbaka luckan 
genom att placera den 
på enheten och skjuta 
luckan tills den 
snäpper på plats.

Slå på enheten
1 Håll ned .
2 Om du uppmanas att ange 

en (U)PIN-kod eller låskod 
anger du koden (**** visas) och 
trycker på vänster väljarknapp. 
UPIN-koden levereras 
oftast med USIM-kortet. 
Grundinställningen för låskoden 
är 12345. Mer information om 
koderna finns i ”Säkerhet” i användarhandboken.

Enheten har inbyggda antenner.

Obs! Liksom med 
andra radiosändare bör 
man undvika onödig 
kroppskontakt med 
antennen när den används. 
Undvik t.ex. att röra 
antennen under ett 
telefonsamtal. Kontakt med 
en sändande eller mottagande antenn påverkar 
radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att 
enheten använder en högre energinivå än vad 
som annars varit nödvändig, samt kan förkorta 
batterilivslängden.

Ladda batteriet
1 Anslut en kompatibel 

laddare till ett 
nätuttag.

2 Anslut sladden till 
enheten. Enheten 
kan användas när den 
laddas. Om batteriet 
är helt tomt kan det 
ta en stund innan 
laddningsindikatorn börjar stiga.



3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. 
Koppla loss laddaren från enheten och sedan 
från nätuttaget.

Du kan också använda Nokia-laddaradaptern CA-44 
om du vill ladda batteriet med en äldre kompatibel 
Nokia-laddare. Information om tillbehör, batterier 
och laddare finns i ”Säkerhetsinformation” 
i användarhandboken.

Inställningar för MMS 
och mobilt Internet
I din Nokia-enhet konfigureras normalt inställningarna 
för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet 
automatiskt i enlighet med informationen från din 
tjänstleverantör.

Visa bilder och videor på TV
Om du vill visa de inspelade videoklippen och bilderna 
på en kompatibel TV använder du en Nokia CA-64U 
video-ut-kabel. Mer information finns i avsnitten 
”TV ut-läge” och ”TV-konfiguration” i användarhandboken.

Visa bilder och videor på en kompatibel TV enligt följande:

1 Anslut den kompatibla video-ut-kabeln till 
videoingången på en kompatibel TV.

2 Anslut den andra änden av video-ut-kabeln till 
Pop-Port™-kontakten på enheten.

3 Tryck på  och välj Galleri > Foto & video och den 
fil du vill visa.

Bilderna visas i bildvisningsprogrammet och videor 
spelas i RealPlayer.

Displayer
Ta bort eventuella plastskydd som täcker displayerna.

Det kan förekomma ett mindre antal missfärgade eller 
ljusa prickar på skärmen. Så är det med den här typen av 
display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som 
förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från 
enhetens display.
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Support

Hjälp
Hjälpfunktionen ger anvisningar vid användning 
av enheten. Du kan öppna den från programmen. 
Välj Val > Hjälp.

Användarhandbok
I användarhandboken finns mer viktig information 
om enheten.

Online
Sök på www.nseries.com/support eller Nokias 
lokala webbplats efter den senaste versionen av 
användarhandboken, ytterligare information, hämtning 
av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt. © 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, 
Nseries och N93i är registrerade varumärken som tillhör 
Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn 
som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller 
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar 
av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst 
form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, 
är förbjuden.
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