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Klawisze i czê¶ci — klapka 
zamkniêta 
Wydanie 2, PL, 9253947

Numer modelu: Nokia N93i-1. Dalej okre¶lany jako 
Nokia N93i.

1 Modu³ kamery g³ównej z obiektywem. Urz±dzenie 
ma kamerê g³ówn± o rozdzielczo¶ci 3,2 megapiksela 
(2048x1536 pikseli) do robienia zdjêæ o wysokiej 
rozdzielczo¶ci i do nagrywania wideo.

2 Lampa b³yskowa LED
3 Port podczerwieni
4 Z³±cze Pop-Port
5 Z³±cze ³adowarki
6 Wyj¶cie g³o¶nika
7 Wska¼nik na 

obudowie (widoczny 
tylko wtedy, gdy s± 
nieodebrane 
po³±czenia, 
wiadomo¶ci e-mail, 
nieprzeczytane wiadomo¶ci lub podczas ³adowania)

8 Wy¶wietlacz na obudowie
9 Gniazdo karty pamiêci 
10 Klawisz lampy b³yskowej
11 Klawisz trybu kamery
12  4-kierunkowy klawisz przewijania i wyboru

13 Klawisz fotografowania
14 Klawisz powiêkszania i pomniejszania
15  Klawisz wy³±cznika 
16 Mikrofon stereo

Klawisze i czê¶ci — klapka 
otwarta
1 Kamera pomocnicza (1) 

do po³±czeñ wideo 
(rozdzielczo¶æ mniejsza 
ni¿ w kamerze g³ównej)

2 Prawy  i lewy  
klawisz wyboru 
w uk³adzie poziomym

3 Prawy  i lewy  
klawisz wyboru

4 Klawisz Menu  
5  Klawisz po³±czeñ
6  Klawisz edycji 
7 Mikrofon do po³±czeñ 

g³osowych
8  Klawisz usuwania 
9  Klawisz zakoñczenia 
10  Klawisz multimediów
11  4-kierunkowy klawisz przewijania i wyboru
12 Czujnik ¶wiat³a



Blokada klawiatury
Aby zablokowaæ klawiaturê w trybie otwartej klapki, 
naci¶nij lewy klawisz wyboru, a nastêpnie . 
O zablokowaniu klawiszy informuje ikona .

Aby odblokowaæ klawiaturê w trybie otwartej klapki, 
naci¶nij lewy klawisz wyboru, a nastêpnie .

Aby zablokowaæ klawiaturê w trybie zamkniêtej klapki, 
naci¶nij i przytrzymaj klawisz trybu klamery.

Aby odblokowaæ klawiaturê w trybie zamkniêtej klapki, 
naci¶nij i przytrzymaj klawisz trybu kamery.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykluczona 
jest mo¿liwo¶æ nawi±zania po³±czenia z oficjalnym, 
zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym. 

Aby przy zablokowanej klawiaturze w³±czyæ pod¶wietlenie 
wy¶wietlacza, naci¶nij . W trybie zamkniêtej klapki 
naci¶nij dowolny klawisz z wyj±tkiem klawisza 
powiêkszania i pomniejszania.

Instalacja karty (U)SIM 
i wk³adanie baterii
Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, 
przeznaczona do u¿ytku w telefonach UMTS.

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostêpnym 
dla ma³ych dzieci.

Przed ka¿dym wyjêciem baterii nale¿y urz±dzenie wy³±czyæ 
i od³±czyæ je od ³adowarki.

W sprawie dostêpno¶ci i sposobu korzystania z us³ug karty 
SIM skontaktuj siê ze sprzedawc± tej karty. Mo¿e nim byæ 
us³ugodawca lub inny sprzedawca.

1 Obróæ urz±dzenie 
ty³em do siebie, 
naci¶nij klawisz 
zwalniania, zsuñ 
obudowê (2) 
i podnie¶ j±.

2 W³ó¿ kartê USIM do 
jej gniazda. Jej ¶ciêty 
róg powinien zostaæ 
wsuniêty jako pierwszy, 
a styki karty powinny byæ 
skierowane ku do³owi.

3 W³ó¿ bateriê. Styki 
u góry baterii musz± 
byæ skierowane w stronê 
z³±czy telefonu. 
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4 Aby za³o¿yæ z powrotem 
tyln± obudowê, umie¶æ 
j± na urz±dzeniu, 
a nastêpnie wsuñ, 
tak aby zatrzasnê³a 
siê na swoim miejscu.

W³±czanie urz±dzenia
1 Naci¶nij i przytrzymaj .
2 Na ¿±danie podania kodu (U)PIN 

lub kodu blokady wprowad¼ 
odpowiedni kod (bêdzie 
wy¶wietlany jako ****) i naci¶nij 
lewy klawisz wyboru. Kod UPIN 
jest zwykle dostarczany wraz 
z kart± USIM. Fabrycznie 
ustawiony kod blokady to 12345. 
Wiêcej informacji o kodach dostêpu zawiera rozdzia³ 
„Zabezpieczen.” w instrukcji obs³ugi.

Urz±dzenie to ma anteny wewnêtrzne.

 Uwaga: tak jak 
w przypadku ka¿dego innego 
urz±dzenia nadawczo-
odbiorczego, nie dotykaj 
bez potrzeby funkcjonuj±cej 
anteny. Na przyk³ad, 
unikaj dotykania anteny 
komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt 
z anten± wysy³aj±c± lub odbieraj±c± sygna³ wp³ywa na 
jako¶æ komunikacji radiowej, mo¿e przyczyniaæ siê do 
niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urz±dzenie 
energii i mo¿e spowodowaæ skrócenie ¿ywotno¶ci 
baterii.

£adowanie baterii
1 Pod³±cz kompatybiln± 

³adowarkê do gniazdka 
sieci elektrycznej.

2 Przewód ³adowarki 
pod³±cz do urz±dzenia. 
Podczas ³adowania baterii 
mo¿na korzystaæ z 
urz±dzenia. Je¶li bateria 
by³a ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ kilka 
minut, zanim wska¼nik ³adowania zacznie siê 
przesuwaæ.



3 Gdy bateria zostanie w pe³ni na³adowana, wska¼nik 
przestanie siê przesuwaæ. Od³±cz ³adowarkê od 
urz±dzenia, a nastêpnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Za pomoc± Adaptera ³adowarki Nokia CA-44 mo¿na 
³adowaæ bateriê przy u¿yciu innych, kompatybilnych 
modeli ³adowarek Nokia. Informacje na temat akcesoriów, 
baterii i ³adowarek zawiera rozdzia³ „Dla w³asnego 
bezpieczeñstwa” w instrukcji obs³ugi.

Ustawienia MMS i mobilnego 
internetu
Ustawienia MMS, GPRS, mobilnego internetu i transmisji 
strumieniowej w urz±dzeniu Nokia s± zazwyczaj 
konfigurowane automatycznie na podstawie informacji 
udostêpnionych przez us³ugodawcê.

Ogl±danie zdjêæ i plików wideo 
w telewizorze
Aby wy¶wietliæ nagrane pliki wideo i zrobione zdjêcia 
na ekranie kompatybilnego telewizora, nale¿y u¿yæ kabla 
wyj¶cia wideo Nokia CA-64U. Wiêcej informacji zawieraj± 
rozdzia³y „Tryb wyj¶cia telewizyjnego” i „Konfiguracja 
funkcji telewizyjnych” w instrukcji obs³ugi.

Aby wy¶wietliæ zdjêcia i wideo na ekranie kompatybilnego 
telewizora, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:

1 Pod³±cz kabel wyj¶cia wideo firmy Nokia do wej¶cia 
wideo kompatybilnego telewizora.

2 Pod³±cz drugi koniec kabla wyj¶cia wideo firmy 
Nokia do z³±cza Pop-Port™ w urz±dzeniu.

3 Naci¶nij  i wybierz Galeria > Zdjêcia i wideo 
oraz plik, który chcesz wy¶wietliæ.

Zdjêcia s± wy¶wietlane w przegl±darce zdjêæ, 
a pliki wideo s± odtwarzane w aplikacji RealPlayer.

Wy¶wietlacze
Usuñ plastikowe os³ony chroni±ce wy¶wietlacze.

Na ekranie mo¿e byæ widocznych kilka bezbarwnych lub 
ja¶niejszych punktów. Mo¿e te¿ brakowaæ kilku punktów. 
Jest to charakterystyczna cecha tego typu wy¶wietlaczy. 
Na niektórych wy¶wietlaczach s± widoczne stale ¶wiec±ce 
siê lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uwa¿a 
siê tego za wadê.

Wy¶wietlacz urz±dzenia mo¿e wygl±daæ inaczej ni¿ 
wy¶wietlacz widoczny na ilustracjach w tej instrukcji.
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Pomoc techniczna

Pomoc
System pomocy zawiera instrukcje u¿yteczne podczas 
korzystania z urz±dzenia. Aby z dowolnej aplikacji 
otworzyæ tekst pomocy, wybierz Opcje > Pomoc.

Instrukcja obs³ugi
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi.

Pomoc online
Odwied¼ witrynê www.nseries.com/support lub lokaln± 
witrynê internetow± firmy Nokia. Znajdziesz tam 
najnowsz± wersjê instrukcji obs³ugi, dodatkowe 
informacje, pliki do pobrania, a tak¿e us³ugi 
zwi±zane z posiadanym produktem firmy Nokia.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries i N93i 
s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy 
produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie 
mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi 
ich w³a¶cicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz 
przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o¶ci 
tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyra¿onej 
uprzednio na pi¶mie zgody firmy Nokia jest zabronione.




