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Toetsen en onderdelen - 
dichtgeklapt 
Uitgave 2 NL, 9253934

Modelnummer: Nokia N93i-1. Hierna aangeduid als 
de Nokia N93i.

1 Hoofdcamera en lens. Het apparaat heeft een 
hoofdcamera van 3,2 megapixel (2048 x 1536) 
voor het maken van foto's en het opnemen van 
video's met een hoge resolutie.

2 LED-flash
3 Infraroodpoort
4 Pop-Port-

connector
5 Aansluiting 

voor lader
6 Luidsprekeruitgang
7 Coverindicator 

(alleen zichtbaar 
als u oproepen 
of e-mails 
hebt gemist, 
ongelezen berichten hebt, of de telefoon oplaadt)

8 Coverscherm
9 Geheugenkaartsleuf
10 Flashtoets
11 Toets voor cameramodus

12  Blader- en selectietoets met 4 richtingen
13 Opnametoets
14 Zoomtoets
15  Aan/uit-toets 
16 Stereomicrofoon 

Toetsen en onderdelen - 
opengeklapt
1 Tweede camera (1) voor 

videogesprekken (met 
een lagere resolutie 
dan de hoofdcamera)

2 Rechter-  en 
linkerselectietoets  
voor weergavestand

3 Rechter-  en 
linkerselectietoets 

4  Menutoets
5  Kiestoets
6  Bewerktoets
7 Microfoon voor 

spraakoproepen
8  Wistoets 
9  Afsluittoets 
10  Multimediatoets
11  Blader- en selectietoets met 4 richtingen
12 Lichtsensor



Toetsenbordvergrendeling
Druk op de linkerselectietoets en vervolgens op  
om het toetsenblok te vergrendelen in de opengeklapte 
modus. Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, wordt  
weergegeven.
Druk op de linkerselectietoets en vervolgens op  om 
de vergrendeling op te heffen in de opengeklapte modus.
Als u het toetsenblok wilt vergrendelen in de dichtgeklapte 
modus, houdt u de toets voor de cameramodus ingedrukt.
Als u de vergrendeling van het toetsenblok wilt opheffen 
in de dichtgeklapte modus, houdt u de toets voor de 
cameramodus ingedrukt.
Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms 
wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. 
Druk op  als u de verlichting van het scherm wilt 
inschakelen wanneer de toetsenblokvergrendeling is 
ingeschakeld. Druk in de dichtgeklapte modus op elke 
toets behalve de zoomtoets.

De (U)SIM-kaart en 
de batterij plaatsen
Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart 
die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.
Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader 
voordat u de batterij verwijdert.
Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over 
beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van 
SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider of een andere 
leverancier zijn.
1 Draai de achterkant 

van het apparaat 
naar u toe, druk de 
ontgrendeling in (1), 
verschuif de cover (2) 
en til deze op.

2 Plaats de USIM-kaart 
in de sleuf. Zorg ervoor 
dat de schuine hoek van 
de kaart als eerste wordt 
geplaatst en dat de 
contactpunten van 
de kaart naar beneden 
zijn gericht.

3 Plaats de batterij. 
Zorg ervoor dat de 
contactpunten aan 
de bovenzijde van 
de batterij op de 
contactpunten van het 
apparaat zijn gericht. 
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4 U plaatst de achtercover 
terug door de cover 
op het apparaat te 
plaatsen en de cover 
te verschuiven tot 
deze vastklikt.

Het apparaat inschakelen
1 Houd  ingedrukt.
2 Als u wordt verzocht een 

(U)PIN-code of blokkeringscode 
in te voeren, toetst u de code in 
(weergegeven als ****) en drukt 
u op de linkerselectietoets. 
De UPIN-code wordt 
gewoonlijk bij de USIM-kaart 
geleverd. De fabrieksinstelling 
voor de blokkeringscode is 12345. Voor meer 
informatie over de toegangscodes raadpleegt 
u ’Beveiliging’ in de gebruikershandleiding.

Uw apparaat heeft interne antennes.

Opmerking: Zoals voor 
alle radiozendapparatuur 
geldt, dient onnodig contact 
met een antenne te worden 
vermeden wanneer de 
antenne in gebruik is. 
Bijvoorbeeld, vermijd 
contact met de antenne 
gedurende een telefoongesprek. Het aanraken van 
een zendende of ontvangende antenne kan een 
nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de 
radiocommunicatie en kan ervoor zorgen dat het 
apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk 
en kan de levensduur van de batterij verkorten.

De batterij opladen
1 Sluit een compatibele 

lader aan op een 
stopcontact.

2 Sluit het snoer aan op 
het apparaat. U kunt 
het apparaat tijdens 
het laden gebruiken. 
Als de batterij helemaal 
leeg is, kan het enige 
tijd duren voordat de indicator gaat bewegen.



3 Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de 
laadindicator. Koppel de lader los van het apparaat 
en daarna van het stopcontact.

U kunt ook de Nokia Charger Adapter CA-44 
gebruiken als u de batterij wilt opladen met een oudere 
compatibele Nokia-lader. Zie ’Voor uw veiligheid’ in de 
gebruikershandleiding voor informatie over toebehoren, 
batterijen en laders.

MMS-instellingen en instellingen 
voor mobiel internet
In het Nokia-apparaat zijn instellingen voor mobiel 
internet en MMS-, GPRS- en streaming-instellingen 
doorgaans automatisch in het apparaat geconfigureerd 
op basis van de gegevens van de serviceprovider.

Afbeeldingen en video's 
bekijken op een tv
U kunt opgenomen videobeelden en afbeeldingen bekijken 
op een compatibele tv met behulp van een compatibele 
video-out-kabel CA-64U van Nokia. Zie TV out-modus 
en Tv-configuratie in de gebruikershandleiding.

Ga als volgt te werk als u afbeeldingen en video's wilt 
bekijken op een compatibele tv:

1 Sluit de compatibele video-out-kabel aan op de 
video"invoer van een compatibele tv.

2 Sluit het andere uiteinde van de video-out-kabel aan 
op de Pop-Port™-connector van het apparaat.

3 Druk op  en kies Galerij > Afb. en video en het 
bestand dat u wilt weergeven.

De afbeeldingen worden weergegeven in de 
afbeeldingsviewer en de video's worden afgespeeld 
in RealPlayer.

Schermen
Verwijder eventueel plastic beschermingsfolie die 
de schermen bedekt.
Het scherm kan een klein aantal verkleurde, donkere 
of lichte puntjes bevatten. Dit is typerend voor dit 
type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of 
puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. 
Dit is normaal en het is geen fout.
Het scherm van uw apparaat kan verschillen van 
de afbeeldingen in deze handleiding.
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Ondersteuning

Help
De Help-functie biedt instructies bij het gebruik van dit 
apparaat. Deze functie is toegankelijk vanuit elke 
toepassing via Opties > Help.

Gebruikershandleiding
Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat 
wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Online
Kijk op www.nseries.com/support of uw lokale 
Nokia-website voor de nieuwste versie van de 
gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads 
en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product. © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries en 
N93i zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken 
van Nokia Corporation. Namen van andere producten en 
bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van 
de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of 
opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige 
vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van 
Nokia is verboden.
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