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A készülék gombjai és részei –
összecsukott mód 
2. kiadás HU, 9253949

Típusszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban 
Nokia N93i néven szerepel.

1 A fõ kamera és az objektív. Az eszközbe egy 
3,2 megapixeles (2048 x 1536) fõ kamera van beépítve, 
amely nagy felbontású képek és videók rögzítésére 
szolgál.

2 LED vaku
3 Infraport
4 Pop-Port 

csatlakozó
5 Töltõcsatlakozó
6 Hangszóró
7 Hátlapkijelzõ 

(csak nem 
fogadott hívások, 
e-mailek és 
üzenetek esetén, 
vagy töltés közben 
látható)

8 Külsõ kijelzõ
9 Memóriakártya-foglalat
10 Vaku gomb
11 Kameramód gomb

12  Négyirányú vezérlõ- és választógomb
13 Rögzítés gomb
14 Nagyítás gomb
15  Bekapcsológomb 
16 Sztereó mikrofon

A készülék gombjai és részei –
normál mód
1 Másodlagos kamera (1) 

videohívásokhoz 
(kisebb felbontású, 
mint a fõ kamera)

2 Jobb  és  
bal választógomb, 
fekvõ helyzet

3 Jobb  és  
bal választógomb

4  Menü gomb
5  Hívás gomb
6  Szerkesztés gomb
7 Mikrofon 

hanghívásokhoz
8  Törlés gomb
9  Befejezés gomb
10  Multimédia gomb
11  Négyirányú vezérlõ- és választógomb
12 Fényérzékelõ



Billentyûzár
Normál módban a billentyûzet lezárásához nyomjuk 
meg a bal választógombot, majd a  gombot. 
Ha a billentyûzet le van zárva, a  ikon jelenik 
meg a kijelzõn.

Normál módban a billentyûzár feloldásához nyomjuk 
meg a bal választógombot, majd a  gombot.

Összecsukott módban a billentyûk lezárásához nyomjuk 
meg és tartsuk lenyomva a kamera mód gombot.

Összecsukott módban a billentyûzár feloldásához nyomjuk 
meg és tartsuk lenyomva a kamera mód gombot.

A készülékbe elõre beprogramozott segélykérõszám 
a billentyûzár bekapcsolt állapotában is felhívható. 

Ha lezárt billentyûzet mellett szeretnénk bekapcsolni 
a billentyûzetvilágítást, nyomjuk meg a  gombot. 
Összecsukott módban nyomjuk meg bármelyik gombot 
a nagyítás gomb kivételével.

Az (U)SIM-kártya és az 
akkumulátor behelyezése
Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett 
típusa, amely UMTS rendszerû mobiltelefonokhoz 
használható.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem 
elérhetõ helyen.

Az akkumulátor kivétele elõtt mindig kapcsoljuk ki 
a készüléket, és húzzuk ki a töltõt.

A SIM-szolgáltatások elérhetõségérõl és használatáról 
a SIM-kártya értékesítõjétõl kaphatunk felvilágosítást. 
Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítõ.

1 A készülék hátlapját 
magunk felé fordítva 
nyomjuk meg 
a kioldógombot (1), 
csúsz-tassuk el (2) 
és emeljük fel a hátlapot.

2 Csúsztassuk az 
USIM-kártyát a nyílásba. 
A kártyát a ferdén levágott 
sarkával elõrefelé helyezzük 
be úgy, hogy a kártya 
érintkezõ-felülete lefelé 
nézzen.

3 Helyezzük be 
az akkumulátort. 
Gyõzõdjünk meg arról, hogy 
az akkumulátor tetején 
található érintkezõk a 
készülék érintkezõi felé 
néznek. 
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4 A hátlap 
visszahelyezéséhez 
elõször igazítsuk 
a hátlapot a készülékhez, 
és csúsztassuk el, amíg 
a helyére nem kattan.

A készülék bekapcsolása
1 Nyomjuk meg és tartsuk 

lenyomva a  gombot.
2 Ha a készülék a(z) (U)PIN-kódot 

vagy a biztonsági kódot kéri, 
írjuk be a kódot (a kijelzõn csak 
csillagok –**** –jelennek meg), 
majd nyomjuk meg a bal 
választógombot. Az UPIN-kódot 
általában az USIM-kártyával 
együtt kapjuk meg. A biztonsági kód gyári beállítása 
12345. A belépési kódokról további információ 
található a felhasználói kézikönyv „Biztonság” 
címû fejezetében.

A készülék belsõ antennákkal rendelkezik.

 Megjegyzés: Bármely 
más rádióadó-vevõ 
készülékhez hasonlóan 
kerüljük az antenna 
felesleges megérintését, 
amikor az használatban 
van. Például ne érjünk 
a mobiltelefon antennájához 
beszélgetés közben. Az adó-vevõ antenna megérintése 
hatással van a rádiókommunikáció minõségére, 
a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten 
való mûködését okozhatja, valamint csökkentheti 
az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor töltése
1 Csatlakoztassunk egy 

kompatibilis töltõt egy 
fali csatlakozóaljzathoz.

2 Csatlakoztassuk 
a töltõkábelt 
a készülékhez. 
A készülék töltés 
közben is használható. 
Ha az akkumulátor 
teljesen lemerült, elõfordulhat, hogy a töltésjelzõ csak 
néhány perc elteltével jelenik meg.



3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltõdött, a töltésjelzõ 
mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltõt a készülékbõl, 
majd a fali aljzatból.

Használhatjuk a Nokia CA-44 töltõcsatlakozó-adaptert is, 
hogy az akkumulátort régebbi típusú, kompatibilis 
Nokia töltõk segítségével feltöltsük. A tartozékokkal, 
akkumulátorokkal és akkumulátortöltõkkel kapcsolatban 
lásd a felhasználói útmutató „Biztonságunk érdekében” 
címû fejezetét.

MMS- és internetbeállítások
A Nokia készülék általában a szolgáltató információi 
alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, 
a folyamatos médialetöltés és a mobilinternet 
használatához szükséges beállításokat.

Képek és videofelvételek 
megtekintése tévén
A felvett videofájlok és képek kompatibilis tévén történõ 
megjelenítéséhez használjunk egy Nokia CA-64U 
videokimeneti kábelt. Lásd a felhasználói útmutató 
„TV-kimenet mód” és „A tévé beállítása” címû részét.

Képek és videofelvételek kompatibilis tévén történõ 
megtekintéséhez tegyük a következõket:

1 Csatlakoztassuk a kompatibilis videokimeneti 
kábelt egy kompatibilis tévé videobemenetére.

2 Csatlakoztassuk a videokimeneti kábel másik végét 
a készülék Pop-Port™-csatlakozójához.

3 Nyomjuk meg a  gombot, válasszuk a Galéria > 
Képek és videó lehetõséget, majd a megtekinteni 
kívánt fájlt.

A képek a képmegjelenítõben láthatók, a videókat pedig 
a RealPlayer játssza le.

Kijelzõk
Távolítsuk el a mûanyag védõfóliát a kijelzõkrõl.

Elõfordulhat, hogy a kijelzõn néhány képpont hiányosan, 
nem megfelelõ színnel vagy fényesen jelenik meg. Ez ennek 
a kijelzõtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzõk olyan 
képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy 
ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

Az útmutatóban lévõ képek eltérhetnek a kijelzõn látható 
tényleges képtõl.
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Terméktámogatás

Súgó
A súgó útmutatásokkal segíti a készülék használatát. 
Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az Opciók > 
Súgó lehetõséget választva.

Felhasználói útmutató
A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért 
tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Online
A www.nseries.com/support címen vagy a helyi Nokia 
weboldalon a kiegészítõ információk, a letöltések és 
a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett 
megtalálhatjuk a felhasználói útmutató legújabb 
változatát.
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