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Tuþlar ve parçalar—kapak kapalý
2. baský TR, 9253954

Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i 
olarak anýlacaktýr.

1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek 
çözünürlükte fotoðraf çekimi ve video kaydý 
için 3,2 (2048x1536) megapiksellik bir ana 
kameraya sahiptir.

2 LED flaþý
3 Kýzýlötesi 

baðlantý noktasý
4 Pop-Port 

konektörü
5 Þarj cihazý 

konektörü
6 Hoparlör çýkýþý
7 Kapak göstergesi 

(cevapsýz 
aramalar, 
e-postalar, 
okunmamýþ mesajlar olduðunda veya þarj iþlemi 
sýrasýnda görünür)

8 Kapak ekraný
9 Hafýza kartý yuvasý 
10 Flaþ tuþu
11 Kamera modu tuþu

12  4 yönlü kaydýrma ve seçim tuþu 
13 Çekme tuþu 
14 Yakýnlaþtýrma/uzaklaþtýrma tuþu 
15  Açma/kapatma tuþu 
16 Stereo mikrofon 

Tuþlar ve parçalar—kapak açýk
1 Video aramalarý için 

ikinci kamera (1) 
(ana kameradan daha 
düþük çözünürlüklü)

2 Sað  ve sol  
yatay seçim tuþlarý

3 Sað  ve sol  
seçim tuþlarý

4  Menü tuþu
5  Arama tuþu
6  Düzenleme tuþu
7 Sesli aramalar için 

mikrofon
8  Silme tuþu 
9  Bitirme tuþu 
10  Multimedya tuþu 
11  4 yönlü kaydýrma 

ve seçim tuþu 
12 Iþýk sensörü



Tuþ kilidi
Kapak açýk modunda tuþ takýmýný kilitlemek için 
önce sol seçim tuþuna ardýndan da  tuþuna basýn. 
Tuþlar kilitlendiðinde,  görüntülenir.
Kapak açýk modunda kilidi açmak için önce sol seçim 
tuþuna ardýndan da  tuþuna basýn.
Kapak kapalý modunda tuþ takýmýný kilitlemek için kamera 
modu tuþunu basýlý tutun.
Kapak kapalý modunda kilidi açmak için kamera modu 
tuþunu basýlý tutun.
Cihazýnýzda programlanmýþ resmi acil durum numarasý 
tuþ takýmý kilidi devredeyken de aranabilir. 
Tuþ takýmý kilidi devredeyken ekran ýþýðýný açmak için,  
tuþuna basýn. Kapak kapalý modunda yakýnlaþtýrma/
uzaklaþtýrma tuþu dýþýnda herhangi bir tuþa basýn.

(U)SIM kartý ve bataryayý takma
USIM kart, SIM kartýn geliþtirilmiþ bir sürümüdür ve UMTS 
cep telefonlarý tarafýndan desteklenir.
Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde 
bulundurun.
Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj 
cihazýnýn baðlantýsýný kesin.
SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý 
hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. 
Bu, servis saðlayýcý veya baþka bir satýcý olabilir.

1 Cihazý arkasý size 
dönük olacak þekilde 
tutup serbest býrakma 
düðmesine basýn (1) 
kapaðý kaydýrýn (2) 
ve kaldýrýn.

2 USIM kartý, kart 
yuvasýna yerleþtirin. Önce 
kartýn kesik köþesinin 
yerleþtirildiðinden ve 
kartýn üzerindeki temas 
bölgesinin aþaðý doðru 
baktýðýndan emin olun.

3 Bataryayý takýn. Batarya 
üzerindeki temas 
bölgesinin cihazdaki 
konektörlere dönük 
olduðundan emin olun. 

4 Arka kapaðý yerine takmak 
için, kapaðý cihazýn 
üzerine getirin ve yerine 
oturana kadar kaydýrýn.
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Cihazý açma
1  tuþunu basýlý tutun.
2 Cihaz (U)PIN kodu veya kilit kodu 

isterse, kodu girip (**** olarak 
görüntülenir) sol seçim tuþuna 
basýn. UPIN kodu, genellikle 
USIM kartla birlikte verilir. Kilit 
kodu fabrika ayarý 12345'tir. 
Giriþ kodlarý hakkýnda daha fazla 
bilgi için kullaným kýlavuzundaki 
“Güvenlik” bölümüne bakýn.

Cihazýnýzda dahili antenler bulunur.

 Not: Radyo vericisi 
cihazlarda olduðu gibi, 
anten kullanýlýrken gereksiz 
yere antene dokunmaya 
çalýþmayýn. Örneðin, 
telefon görüþmesi sýrasýnda 
hücresel antene dokunmaya 
çalýþmayýn. Antenin alýcýsýna veya vericisine 
dokunulmasý radyo iletiþiminin kalitesini etkiler, cihazýn 
gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden 
olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

Bataryayý þarj etme
1 Uyumlu bir þarj 

cihazýný prize takýn.
2 Güç kablosunu cihaza 

takýn. Cihaz, þarj 
edilirken kullanýlabilir. 
Batarya tamamen 
boþalýrsa, þarj 
göstergesinin hareket 
etmeye baþlamasý birkaç 
dakika alabilir.

3 Batarya tam olarak þarj edildiðinde, þarj göstergesinin 
hareketi durur. Þarj cihazýný cihazdan, daha sonra da 
elektrik prizinden çýkarýn.

Ayrýca bataryayý önceki uyumlu Nokia þarj cihazý 
modelleriyle þarj etmek için Nokia Þarj Cihazý Adaptörü 
CA-44'ü kullanabilirsiniz. Donanýmlar, bataryalar ve þarj 
cihazlarý için, kullaným kýlavuzundaki “Güvenliðiniz için” 
bölümüne bakýn.

MMS ve mobil Ýnternet ayarlarý
Nokia cihazýnýz genelde, cihazdaki servis saðlayýcý 
bilgilerini temel alarak yapýlandýrýlmýþ MMS, GPRS, 
gerçek zamanlý aktarým ve mobil Ýnternet ayarlarýna 
sahiptir.



Görüntü ve videolarý televizyonda 
görüntüleme
Çekilen video klipleri ve görüntüleri uyumlu bir 
televizyonda görüntülemek için uyumlu bir Nokia CA-64U 
Video Çýkýþ Kablosu kullanýn. Kullaným kýlavuzundaki 
“TV çýkýþý modu” ve “TV yapýlandýrmasý” bölümüne bakýn.

Görüntüleri ve videolarý uyumlu bir televizyonda 
görüntülemek için aþaðýdakileri yapýn:
1 Uyumlu video çýkýþ kablosunu uyumlu bir TV'nin video 

giriþine baðlayýn.

2 Video çýkýþ kablosunun diðer ucunu cihazýnýzýn 
Pop-Port™ konektörüne takýn.

3  tuþuna basýn ve Galeri > Görüntü ve vid. 
seçeneðini belirleyin ve görüntülemek istediðiniz 
dosyayý seçin.

Görüntüler, resim görüntüleyicide gösterilir, 
videolar ise RealPlayer'da oynatýlýr.

Ekranlar
Ekranlarýn üzerindeki plastik koruyucularý çýkartýn.

Ekranda az sayýda eksik, renksiz veya parlak nokta 
belirebilir. Bu durum, bu tip ekranlarýn bir özelliðidir. 
Bazý ekranlar açýk veya kapalý kalmýþ pikseller 
veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, 
bir arýza deðildir.

Bu kýlavuzdaki görüntüler cihazýnýzýn ekranýndan 
farklý olabilir.
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Destek

Yardým
Yardým iþlevi, cihazý kullanýrken talimatlar saðlar. Yardým 
iþlevine bir uygulamadan eriþmek için Seçenek > Yardým 
seçeneðini belirleyin.

Kullaným kýlavuzu
Cihazýnýz hakkýndaki diðer önemli bilgiler için kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

Çevrimiçi
Kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, 
indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler 
için www.nseries.com/support sayfasýna veya yerel 
Nokia web sitenize bakýn. © 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nseries 
ve N93i Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari 
markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, 
kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn 
önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde 
yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, 
taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, 
saklanamaz veya yedeklenemez.


