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Tlaèítka a èásti pøístroje –
zavøený pøístroj
2. vydání CS, 9253945
Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i.
1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj 

obsahuje 3,2megapixelový hlavní fotoaparát 
(2048 x 1536 bodù) pro snímání fotografií 
ve vysokém rozli¹ení a nahrávání videa.

2 Blesk LED
3 Infraèervený port
4 Konektor 

Pop-Port
5 Zdíøka pro konektor 

nabíjeèky
6 Výstup reproduktoru
7 Indikátor na krytu 

(viditelný pouze pøi 
nepøijatých 
hovorech, 
nepøeètených zprávách el. po¹ty a SMS a pøi nabíjení)

8 Displej na krytu
9 Slot pamì»ové karty
10 Tlaèítko blesku
11 Tlaèítko re¾imu fotoaparátu
12  Ètyøsmìrné navigaèní tlaèítko a výbìrové tlaèítko
13 Tlaèítko snímání

14 Tlaèítko zoomu
15  Vypínaè 
16 Stereomikrofon 

Tlaèítka a èásti pøístroje –
otevøený pøístroj
1 Druhý fotoaparát (1) 

pro videohovory (má 
ni¾¹í rozli¹ení ne¾ 
hlavní fotoaparát)

2 Pravé  a levé  
výbìrové tlaèítko 
na ¹íøku

3 Pravé  a levé  
výbìrové tlaèítko

4  Tlaèítko Menu
5  Tlaèítko Volat
6  Tlaèítko Upravit
7 Mikrofon pro hlasová 

volání
8  Tlaèítko Vymazat
9  Tlaèítko Konec 
10  Tlaèítko 

Multimédia 
11  Ètyøsmìrné navigaèní tlaèítko a výbìrové tlaèítko
12 Svìtelné èidlo 



Zámek klávesnice (Keyguard)
Pro zamknutí klávesnice v re¾imu otevøení stisknìte levé 
výbìrové tlaèítko a poté tlaèítko . Jsou-li tlaèítka 
zamknutá, pøístroj zobrazí na displeji symbol .

Pro odemknutí klávesnice v re¾imu otevøení stisknìte levé 
výbìrové tlaèítko a poté tlaèítko .

Chcete-li tlaèítka zamknout v re¾imu zavøení, stisknìte 
a podr¾te tlaèítko re¾imu fotoaparátu.

Chcete-li tlaèítka v re¾imu zavøení odemknout, 
stisknìte a podr¾te tlaèítko re¾imu fotoaparátu.

I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, mohou být 
uskuteènitelná volání na oficiální èíslo tísòové linky 
naprogramované v pøístroji. 

Chcete-li pøi zamknutých tlaèítcích zapnout osvìtlení 
displeje, stisknìte tlaèítko . V re¾imu zavøení 
stisknìte libovolné tlaèítko kromì tlaèítka zoomu.

Instalace karty (U)SIM a baterie
Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty 
a je podporována mobilními telefony UMTS.

Ukládejte v¹echny karty SIM mimo dosah malých dìtí.

Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte 
nabíjeèku.

Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte 
od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel 
slu¾eb nebo jiný prodejce.

1 Polo¾te pøístroj 
zadní stranou k sobì, 
stisknìte pojistku (1), 
posuòte kryt (2) 
a zvednìte ho nahoru.

2 Vlo¾te kartu USIM do 
slotu. Ujistìte se, ¾e kartu 
vkládáte zkoseným rohem 
napøed a plocha kontaktù 
na kartì smìøuje dolù.

3 Vlo¾te baterii. 
Zkontrolujte, zda 
kontakty na horní stranì 
baterie smìøují na 
konektory v pøístroji. 
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4 Pøi nasazování zadního 
krytu nejprve umístìte 
kryt na pøístroj, a poté 
ho nasuòte na místo, 
a¾ zacvakne.

Zapnutí telefonu
1 Podr¾te stisknutý vypínaè .
2 Vyzve-li pøístroj k zadání 

kódu PIN, kódu UPIN nebo 
zamykacího kódu, zadejte kód 
(zobrazí se jako ****) a stisknìte 
levé výbìrové tlaèítko. Kód UPIN 
je obyèejnì dodán s kartou 
USIM. Z výroby je nastaven 
zamykací kód 12345. 
Podrobnìj¹í informace o pøístupových kódech najdete 
v u¾ivatelské pøíruèce, v èásti „Zabezpeèení“.

Tento pøístroj má vnitøní antény.

 Poznámka: Stejnì jako 
u jiných rádiových pøístrojù 
se nedotýkejte zbyteènì 
antény, je-li anténa 
v provozu. Nedotýkejte se 
antény napøíklad bìhem 
telefonického hovoru. 

Kontakt s vysílající nebo pøijímající anténou ovlivòuje 
kvalitu rádiové komunikace, mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj 
bude pro provoz potøebovat vìt¹í výkon, ne¾ by jinak 
bylo zapotøebí, a mù¾e omezit ¾ivotnost baterie.

Nabíjení baterie
1 Pøipojte kompatibilní 

nabíjeèku do zásuvky 
el. napìtí.

2 Pøipojte kabel nabíjeèky 
k pøístroji. Pøístroj je 
mo¾né pou¾ívat i pøi 
nabíjení. Je-li baterie 
zcela vybitá, mù¾e trvat 
urèitou dobu, ne¾ se 
zaène indikátor nabití pohybovat.

3 Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru 
nabití baterie. Odpojte nabíjeèku od pøístroje a poté 
od zásuvky el. napìtí.

Baterii mù¾ete nabíjet i star¹ími kompatibilními modely 
nabíjeèek Nokia pomocí adaptéru k nabíjeèce Nokia CA-44. 
Dal¹í informace o pøíslu¹enství, bateriích a nabíjeèkách 
najdete v u¾ivatelské pøíruèce, v èásti „Pro va¹i 
bezpeènost“.



Nastavení zpráv MMS 
a mobilního internetu
Pøístroj Nokia má obvykle slu¾by MMS, GPRS, streaming 
a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle 
informací provozovatele slu¾eb.

Prohlí¾ení obrázkù a videoklipù 
v televizoru
Poøízené videozáznamy a fotografie mù¾ete prohlí¾et 
v kompatibilním televizoru. Pou¾ijte kompatibilní 
videokabel Nokia CA-64U. Více informací najdete 
v u¾ivatelské pøíruèce, v èástech „Re¾im televizního 
výstupu“ a „Konfigurace televizoru“.

Prohlí¾ení fotografií a videozáznamù v kompatibilním 
televizoru:
1 Pøipojte kompatibilní videokabel k pøíslu¹nému vstupu 

kompatibilního televizoru.

2 Druhý konec videokabelu pøipojte ke konektoru 
Pop-Port™ pøístroje.

3 Stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Galerie > 
Obrázky a video a vyberte soubor, který 
chcete zobrazit.

Pøístroj zobrazuje fotografie v prohlí¾eèi fotografií 
a videozáznamy pøehrává v aplikaci RealPlayer.

Displeje
Sejmìte fólie chránící displeje.

Na displeji se mù¾e objevit malé mno¾ství jasných, 
nebarevných nebo prázdných bodù. To je pro tento 
typ displeje charakteristické. Nìkteré displeje mohou 
obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále 
vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Obrázky v této pøíruèce se mohou li¹it od displeje pøístroje.
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Podpora

Nápovìda
Funkce nápovìdy nabízí pokyny k pou¾ívání pøístroje. 
Chcete-li ji pou¾ít z libovolné aplikace, zvolte mo¾nost 
Volby > Nápovìda.

U¾ivatelská pøíruèka
Dal¹í dùle¾ité informace o va¹em pøístroji si pøeètìte 
v u¾ivatelské pøíruèce.

Online
Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, 
soubory ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho výrobku 
Nokia najdete na www.nseries.com/support nebo místní 
webové stránce Nokia.

© 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries 
a N93i jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované 
výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými 
známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících 
vlastníkù.

Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu 
tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli 
formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení 
spoleèností Nokia.




