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Tlaèidlá a súèasti –re¾im 
zatvoreného vyklápacieho krytu
Vydanie 2. SK, 9253946

Èíslo modelu: Nokia N93i-1. V tomto dokumente 
oznaèovaný ako Nokia N93i.

1 Hlavný fotoaparát a objektív. Pomocou hlavného 
fotoaparátu prístroja s rozlí¹ením 3,2 megapixla 
(2048 x 1536) mô¾ete zachytáva» snímky a video 
vo vysokom rozlí¹ení.

2 LED fotoblesk
3 Infraport
4 Konektor Pop-Port
5 Konektor 

na pripojenie 
nabíjaèky

6 Výstup reproduktora
7 Indikátor krytu 

(viditeåný len ak máte 
neprijaté hovory, 
e-maily, nepreèítané 
správy alebo poèas nabíjania)

8 Displej krytu
9 Otvor na pamä»ovú kartu
10 Tlaèidlo blesku
11 Tlaèidlo re¾imu fotoaparátu
12 ©tvorsmerné navigaèné a výberové tlaèidlo 

13 Tlaèidlo snímania
14 Tlaèidlo zoomu
15 Vypínaè 
16 Stereomikrofón

Tlaèidlá a súèasti –re¾im 
otvoreného vyklápacieho krytu
1 Sekundárny fotoaparát (1) 

na videohovory (má men¹ie 
rozlí¹enie ako hlavný 
fotoaparát)

2 Pravé  a åavé  
tlaèidlo výberu orientácie 
snímania

3 Pravé  a åavé  
výberové tlaèidlo

4 Tlaèidlo menu 
5 Tlaèidlo Hovor 
6 Tlaèidlo úprav 
7 Mikrofón pre 

hlasové hovory
8 Tlaèidlo mazania 
9 Tlaèidlo koniec 
10 Multimediálne tlaèidlo 
11 ©tvorsmerné navigaèné a výberové tlaèidlo 
12 Snímaè osvetlenia



Blokovanie tlaèidiel (Keyguard)
Ak chcete tlaèidlá zablokova» v re¾ime otvoreného 
vyklápacieho krytu, stlaète åavé výberové tlaèidlo 
a potom tlaèidlo . Keï sú tlaèidlá zablokované, 
zobrazí sa ikona .

Ak chcete tlaèidlá odblokova» v re¾ime otvoreného 
vyklápacieho krytu, stlaète åavé výberové tlaèidlo 
a potom tlaèidlo .

Ak chcete tlaèidlá zablokova» v re¾ime zatvoreného 
vyklápacieho krytu, stlaète a podr¾te tlaèidlo re¾imu 
fotoaparátu.

Tlaèidlá v re¾ime zatvoreného vyklápacieho krytu 
odblokujete stlaèením a podr¾aním tlaèidla re¾imu 
fotoaparátu.

Aj keï sú tlaèidlá zablokované, dá sa vola» na oficiálne 
tiesòové èíslo, naprogramované vo va¹om prístroji. 

Ak chcete zapnú» osvetlenie displeja, keï sú tlaèidlá 
zablokované, stlaète tlaèidlo . V re¾ime zatvoreného 
vyklápacieho krytu stlaète åubovoåné tlaèidlo okrem 
tlaèidla zoomu.

Vlo¾enie karty (U)SIM a batérie
Karta USIM je roz¹írenou verziou karty SIM a podporujú 
ju mobilné telefóny urèené pre siete UMTS.

Uchovávajte v¹etky karty SIM mimo dosahu malých detí.

Pred vybratím batérie prístroj v¾dy vypnite a odpojte 
od nabíjaèky.

O dostupnosti a mo¾nostiach pou¾ívania slu¾ieb SIM karty 
sa informujte u dodávateåa svojej SIM karty. Mô¾e ním 
by» poskytovateå slu¾ieb alebo iný dodávateå.

1 Otoète prístroj 
zadnou èas»ou k sebe, 
stlaète uvoåòovacie 
tlaèidlo (1), 
potiahnite kryt (2) 
a nadvihnite ho.

2 Do otvoru vlo¾te kartu 
USIM. Dajte pozor, aby 
ste najskôr vlo¾ili zrezaný 
roh karty a aby plô¹ka 
s kontaktmi na karte 
smerovala nadol.

3 Vlo¾te batériu. Dajte 
pozor, aby boli kontakty 
navrchu batérie otoèené 
smerom ku konektorom 
v prístroji. 
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4 Zadný kryt najskôr 
umiestnite na prístroj 
a potom ho zasúvajte na 
miesto, a¾ kým nebudete 
poèu» kliknutie.

Zapnutie prístroja
1 Stlaète a podr¾te tlaèidlo .
2 Ak si prístroj vy¾iada kód (U)PIN 

alebo blokovací kód, zadajte ho 
(zobrazí sa ako ****) a stlaète åavé 
výberové tlaèidlo. Kód UPIN sa 
zväè¹a dodáva spolu s kartou 
USIM. Blokovací kód je 
¹tandardne nastavený na èíslo 
12345. Podrobnej¹ie informácie 
o prístupových kódoch nájdete 
v návode na pou¾itie v èasti „Ochrana“.

Vá¹ prístroj má vnútorné antény.

 Poznámka. Podobne ako 
pri iných rádiofrekvenèných 
prístrojoch sa zbytoène 
nedotýkajte antény, keï ju 
prístroj vyu¾íva. Nedotýkajte 
sa celulárnej antény 
napríklad poèas hovoru. 
Kontakt s vysielacou alebo 
prijímacou anténou zhor¹uje kvalitu rádiovej 
komunikácie a mô¾e spôsobi», ¾e prístroj bude pracova» 
s vy¹¹ím výkonom, ne¾ je normálne potrebné, a zní¾i sa 
výdr¾ batérie.

Nabitie batérie
1 Zapojte kompatibilnú 

nabíjaèku do sie»ovej 
zásuvky.

2 Zapojte ¹núru 
z nabíjaèky do prístroja. 
Prístroj mô¾ete pou¾íva» 
aj poèas nabíjania. 
Ak je batéria úplne 
vybitá, indikátor 
nabíjania sa mô¾e zaèa» pohybova» a¾ po nejakom èase.



3 Keï je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania sa 
prestane pohybova». Odpojte nabíjaèku z prístroja 
a potom zo sie»ovej zásuvky.

Pomocou adaptéra Nokia Charger Adapter CA-44 mô¾ete 
batériu nabíja» aj star¹ími modelmi kompatibilných 
nabíjaèiek Nokia. Podrobnej¹ie informácie o doplnkoch, 
batériách a nabíjaèkách nájdete v návode na pou¾itie 
v èasti „Pre va¹u bezpeènos»“.

Nastavenia správ MMS 
a mobilného internetu
Prístroj Nokia má zvyèajne nastavenia pre správy MMS, 
slu¾bu GPRS, streaming a mobilný internet vopred 
nakonfigurované podåa údajov od poskytovateåa slu¾ieb.

Prezeranie snímok a videa 
na televíznom prijímaèi
Ak chcete zachytené videoklipy a snímky prezera» na 
kompatibilnom televíznom prijímaèi, pou¾ite kompatibilný 
kábel Nokia CA-64U Video-out Cable. Pozrite èasti Re¾im 
TV out a Konfigurácia TV v návode na pou¾itie.

Postup zobrazenia snímok a videa na kompatibilnom 
televíznom prijímaèi:

1 Kompatibilný výstupný kábel videa zapojte do vstupu 
videa kompatibilného televízneho prijímaèa.

2 Opaèný koniec kábla zapojte do konektora Pop-Port™ 
na prístroji.

3 Stlaète tlaèidlo , vyberte polo¾ku Galéria > 
Snímky a video a potom súbor, ktorý chcete zobrazi».

Snímky sa otvárajú v prehliadaèi snímok a video sa 
prehráva v prehrávaèi RealPlayer.

Displeje
Odstráòte v¹etky ochranné plastové fólie, ktoré sa 
nachádzajú na displejoch.
Na displeji sa mô¾e vyskytnú» malý poèet 
chýbajúcich, bezfarebných alebo svietiacich bodov. 
Je to charakteristické pre tento typ displeja. Niektoré 
displeje mô¾u obsahova» pixly alebo body, ktoré 
zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny 
jav a nie o chybu displeja.
Snímky v tomto návode sa mô¾u lí¹i» od tých, ktoré sa 
zobrazujú na displeji prístroja.
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Podpora

Pomocník
Funkcia Pomocník poskytuje poèas pou¾ívania prístroja 
rôzne pokyny. Z åubovoånej aplikácie ho otvoríte výberom 
polo¾ky Voåby > Pomocník.

Návod na pou¾itie
Pozrite si návod na pou¾itie, kde nájdete ïal¹ie dôle¾ité 
informácie o va¹om prístroji.

Online
Nav¹tívte stránky www.nseries.com/support alebo web 
miestneho zastúpenia spoloènosti Nokia, kde nájdete 
najnov¹iu verziu tohto návodu, dodatoèné informácie, 
súbory na stiahnutie a slu¾by pre svoj produkt Nokia.

© 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries 
a N93i sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými 
ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. 
Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto 
dokumente mô¾u by» ochrannými znaèkami alebo 
obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.

Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie 
èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek 
forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoloènosti Nokia je zakázané.




