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Taster og dele – med lukket klap
2. udgave DA, 9253928

Modelnummer: Nokia N93i-1. Herefter kaldet Nokia N93i.

1 Hovedkameraenhed og -linse. Enheden har et 
hovedkamera på 3,2 megapixel (2048 x 1536) 
til billed-og videooptagelser i høj opløsning.

2 LED-blitz
3 Infrarød port
4 Pop-Port-stik
5 Opladerstik
6 Højttalerudgang
7 Coverindikator 

(vises kun, når du 
har ubesvarede 
opkald, ulæste 
e-mails og 
beskeder samt 
under opladning)

8 Coverskærm
9 Slids til hukommelseskort
10 Blitztast
11 Tast til kameratilstand
12  4-vejs-navigeringstast og valgtast 
13 Udløsertast/optagelsestast
14 Zoomtast 
15  Tænd/sluk-tast 
16 Stereomikrofon 

Taster og dele – med åben klap
1 Sekundært kamera (1) 

til videoopkald 
(lavere opløsning 
end hovedkameraet)

2 Højre  og  
venstre valgtast til 
landskabstilstand

3 Højre  og 
venstre  valgtast

4  Menutast
5  Opkaldstast
6  Redigeringstast
7 Mikrofon til taleopkald
8  Sletningstast
9  Afslutningstast 
10  Multimedietast 
11  4-vejs-

navigeringstast og valgtast 
12 Lysføler 



Tastaturlås (tastelås)
Hvis du vil låse tastaturet, når klappen er åben, skal du 
trykke på den venstre valgtast og derefter trykke på . 
Når tasterne er låst, vises  på skærmen.

Hvis du vil låse tastaturet op, når klappen er åben, skal 
du trykke på den venstre valgtast og derefter trykke på .

Hvis du vil låse tastaturet, når klappen er lukket, skal du 
trykke på tasten til kameratilstand og holde den nede.

Du kan låse tastaturet op, når klappen er lukket, ved at 
trykke på tasten til kameratilstand og holde den nede.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til 
det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens 
hukommelse. 

Tryk på  for at slå skærmens lys til, når tastaturlåsen er 
slået til. Når klappen er lukket, kan du trykke på en hvilken 
som helst tast, undtagen zoomtasten.

Indsætning af (U)SIM-kortet 
og batteriet
Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, 
og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt 
for små børn.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, 
før batteriet fjernes.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere 
oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort 
tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden 
forhandler.

1 Hold enheden med 
bagsiden mod dig, tryk 
på udløserknappen (1), 
skub coveret (2), 
og løft det op.

2 Indsæt USIM-kortet 
i slidsen. Sørg for, at 
det afskårne hjørne på 
kortet indsættes først, 
og at kontaktområdet 
på kortet vender nedad.

3 Indsæt batteriet. Sørg for, 
at kontakterne øverst 
på batteriet vender 
mod enhedens stik. 
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4 Du sætter bagcoveret 
på igen ved at sætte det 
på enheden og skubbe 
det, så det låses fast.

Sådan tændes 
enheden
1 Tryk på , og hold den nede.
2 Hvis du bliver bedt om at angive 

en (U)PIN-kode eller låsekode, 
skal du indtaste koden (vises 
som ****) og trykke på den 
venstre valgtast. UPIN-koden 
følger normalt med 
USIM-kortet. Låsekoden er fra 
fabrikken sat til 12345. 
Yderligere oplysninger om adgangskoderne finder 
du i brugervejledningen under ”Sikkerhed”.

Enheden har indvendige antenner.

 Bemærk! Undgå, som 
ved alt andet radiotrans-
missionsudstyr, at berøre 
antennen unødigt, når 
antennen er i brug. Undgå 
for eksempel at røre ved 
telefonens antenne under 
et opkald. Berøring af en 
antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten 
af radiokommunikationen, og det kan få enheden til 
at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed 
nedsætte batteriets levetid.

Opladning af batteriet
1 Sæt en kompatibel 

oplader i en stikkontakt 
i væggen.

2 Tilslut ledningen til 
enheden. Enheden kan 
bruges, mens den lader 
op. Hvis batteriet er 
helt brugt op, kan det 
vare et stykke tid, før 
opladningsikonet begynder at bevæge sig.



3 Når batteriet er fuldt opladet, bevæger 
opladningsikonet sig ikke mere. Tag først opladerstikket 
ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du kan også bruge Nokia Opladeradapter CA-44 til at 
oplade batteriet med ældre kompatible Nokia-opladere. 
Yderligere oplysninger om ekstraudstyr, batterier og 
opladere finder du i brugervejledningen under ”Sikkerhed”.

Indstillinger for MMS 
og det mobile internet
Normalt er indstillinger for MMS, GPRS, streaming 
og det mobile internet automatisk konfigureret på 
Nokia-enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger 
fra din tjenesteudbyder.

Visning af billeder 
og video på et tv
Du kan se video, du har optaget, og billeder, du har 
taget, på et kompatibelt tv ved hjælp af et kompatibelt 
Nokia CA-64U-videokabel. Se under Tv-udgang 
og Tv-konfiguration i brugervejledningen.

Gør følgende, hvis du vil se billeder og video på et 
kompatibelt tv:

1 Tilslut det kompatible videokabel til videoindgangen 
på det kompatible tv.

2 Tilslut den anden ende af videokablet til enhedens 
Pop-Port™-stik.

3 Tryk på , vælg Galleri > Billeder & video, og vælg 
den fil, du vil se.

Billederne vises i billedfremviseren, og videoerne afspilles 
i RealPlayer.

Skærme
Fjern al beskyttelsesplastik fra skærmene.

Der kan være et lille antal manglende, misfarvede eller lyse 
pletter på skærmen. Det er karakteristisk for denne type 
skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, 
som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, 
men helt normalt.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud på 
enhedens skærm.
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Support

Hjælp
Hjælpefunktionen giver dig hjælp og vejledning, når du 
bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et 
program ved at vælge Valg > Hjælp.

Brugervejledning
Andre vigtige oplysninger om enheden finder du 
i brugervejledningen.

Online
Besøg www.nseries.com/support eller dit lokale 
Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste 
version af brugervejledningen, yderligere oplysninger, 
overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries 
og N93i er varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og 
firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker 
eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del 
eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.
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