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Tipke in deli (spredaj in ob strani)
Oznaka modela: Nokia N73-1.

V nadaljevanju Nokia N73.
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Svetlobno tipalo

Druga kamera z nižjo ločljivostjo

Izbirni tipki (  in )

Tipka za pomikanje po menijih. Tipko pritisnite 
na sredini ( ), da izberete, sprejmete ali 
vključite možnost ali predmet.

Klicna tipka ( )

Tipka za konec ( )

Menijska tipka ( )

Večpredstavnostna tipka ( ) je bližnjica do 
večpredstavnostnih vsebin.

Tipka za urejanje ( ) odpre seznam ukazov, 
ko urejate besedilo.

Tipka za brisanje ( )

Tipka za približanje in glasnost

Tipka za prikaz ( ) zadnje shranjene 
slike ali video posnetka

Dvostopenjski sprožilec ( )
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Tipke in deli (zadaj)

Tipka za vklop/izklop 

Stereo zvočnika

Glavna kamera za fotografiranje in snemanje 
videa (z višjo ločljivostjo)

Bliskavica

Infrardeči vmesnik

Drsni pokrovček za zaščito, vklop in nadzor 
kamere.

Reža za združljivo pomnilniško kartico miniSD 
(v prodaji posebej)

Priključek za polnilnik

Priključek Pop-Port™ za podatkovni kabel USB, 
slušalke in drugo združljivo dodatno opremo
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Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije
Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. 

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

2. Vstavite kartico (U)SIM v držalo (4). Poskrbite, da bo 
prirezani vogal kartice obrnjen proti spodnjemu delu 
naprave, zlati priključki na njej pa proti priključkom 
naprave.

1. Napravo obrnite z zadnjo stranjo proti sebi, pritisnite 
gumb za sprostitev pokrovčka (1), potisnite pokrovček 
(2) in ga dvignite (3).
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3. Vstavite baterijo (5).

4. Znova namestite zadnji pokrovček.

Vklop naprave
1. Pridržite tipko za vklop/izklop ( ).
2. Če naprava zahteva kodo (U)PIN ali kodo za zaklepanje, jo 

vnesite in pritisnite . Koda za zaklepanje je tovarniško 
nastavljena na 12345.

Vaša naprava ima dve notranji anteni.

 Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte 
po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte 
med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske 
komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, 
in hitrejše praznjenje baterije.

Ko napravo vklopite prvič, lahko zahteva, da določite naslednje informacije: 
Izberite tren. mesto:, Čas: in Datum:. Uporabite tipko za pomikanje in številske 
tipke. Če želite poiskati mesto, vpišite prve črke njegovega imena. Izbrano mesto 
določa tudi časovni pas za uro v napravi.
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Naprava Nokia N73 je običajno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik 
storitev ali mobilni operater, že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, 
pretakanje vsebine in mobilno brskanje po internetu.

Glavni meni odprete tako, da pritisnete .

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem 
primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko 
vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri 
ponudniku storitev.

Zaklepanje tipkovnice
Z zaklepanjem tipkovnice preprečite nenamerne pritiske na tipke.

Zaklepanje tipkovnice: V pripravljenosti pritisnite  in . Ko je tipkovnica 
zaklenjena, je na zaslonu prikazan znak .

Odklepanje tipkovnice: pritisnite  in .

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je 
tipkovnica zaklenjena.

Ko je tipkovnica zaklenjena, vključite osvetlitev zaslona tako, da pritisnete .
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Vstavljanje pomnilniške kartice 
(v prodaji posebej)
Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice miniSD, ki jih je družba Nokia 
odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde 
za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma 
združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje 
napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Kupite lahko združljivo pomnilniško kartico miniSD in jo uporabljate kot dodaten 
pomnilnik za shranjevanje podatkov v napravi. Podatke v napravi lahko tudi 
varnostno kopirate na pomnilniško kartico.

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim 
otrokom.

1. Pomnilniško kartico vstavite tako (1), da potisnete 
noht v zarezo pod vratci reže za pomnilniške kartice 
in vratca odprete.

2. Vstavite pomnilniško kartico v režo (2). Poskrbite, 
da bodo priključki na kartici obrnjeni navzgor in 
proti reži.
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3. Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.

4. Zaprite vratca. Pomnilniške kartice ne morete uporabljati, če so 
vratca odprta.

Odstranjevanje pomnilniške kartice
1. Preden pomnilniško kartico odstranite, pritisnite  in izberite Odstrani pomn. 

kart.. Vse aplikacije se zaprejo.
2. Ko se prikaže obvestilo Odstranite pom-\nnilniško kartico in pritisnite 

‘OK’., odprite vratca reže za pomnilniško kartico.
3. Pritisnite kartico, da jo sprostite iz reže.
4. Odstranite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite OK.

 Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava 
uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje 
pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.
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Prenos vsebine iz druge naprave
Navodila za uporabo aplikacije Prenos podat. so v priročniku za uporabo.

Z aplikacijo Nokia Content Copier, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC 
Suite, lahko kopirate vsebino iz združljivega telefona Nokia. Preglejte CD, ki ste ga 
dobili z napravo. Nokia Content Copier podpira več modelov telefonov Nokia. Več 
informacij o napravah, ki jih podpirajo različice programskega paketa Nokia PC Suite, 
najdete na straneh www.nokia.com/pcsuite.

Fotografiranje
Z obema lahko snemate fotografije 
in videe. Dodatna kamera spredaj se 
uporablja v portretnem načinu, glavna 
zadaj pa v panoramskem.

1. Glavno kamero zaženete tako, da odprete drsni pokrovček. Iskalo se odpre 
v panoramskem načinu. Če želite motiv približati ali oddaljiti, pritisnite tipko za 
približanje.

2. Sliko posnamete s pritiskom na sprožilec. Slika se samodejno shrani v meni 
Galerija.

• Če želite posneti video, v aktivni orodni vrstici izberite Preklopi v video 
način.

• Če želite uporabljati dodatno kamero, izberite Možnosti > Upor. sekund. 
fotoap.. Iskalo se odpre v načinu portreta.

• Da bi pravkar posneto sliko poslali, v aktivni orodni vrstici 
izberite Pošlji.
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Aktivna orodna vrstica v kameri in meniju Galerija
V aktivni orodni vrstici so med uporabo kamere prikazane bližnjice. 
Pomaknite se na želeni predmet in pritisnite . Če naj bo aktivna 
orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite Možnosti > 
Skrij ikone. Aktivno orodno vrstico vključite tako, da pritisnete . 

Souporaba slik
1. Če želite poslati sliko, ki ste jo pravkar posneli, izberite  ali pritisnite .
2. Izberite Možnosti > Pošlji > Prek večpr. sporočila. Odpre se urejevalnik 

večpredstavnostnih sporočil.
3. Izberite prejemnike ali skupine iz imenika ali vpišite prejemnikovo telefonsko 

številko. 
4. Pritisnite , da sporočilo pošljete.

Pošiljate lahko tudi video posnetke in izberete druge načine pošiljanja, na primer 
e-pošto, povezavo Bluetooth in infrardečo povezavo. Fotografije in video posnetke 
lahko tudi prenesete v svoj spletni album. V večpredstavnostnem sporočilu ne 
morete pošiljati video posnetkov, shranjenih v zapisu .mp4.
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Tiskanje slik
Slike lahko tiskate na več načinov:

• Z združljivim tiskalnikom po kablu USB (tiskalnik mora podpirati tehnologijo 
PictBridge) ali povezavi Bluetooth (tiskalnik mora podpirati profil Bluetooth 
Printing Profile).

• V združljivem kiosku za tiskanje z uporabo povezave Bluetooth, infrardeče 
povezave ali združljive pomnilniške kartice.

• Če naj se slike takoj po zajemu dodajo v Print Basket (da bodo pozneje 
natisnjene), izberite Dodaj v košarico za tiskanje.

• V košarico za tiskanje v Galeriji dodate slike tako, da izberete .

Shranjevanje slik
Slike in video posnetke lahko shranite v pomnilnik naprave ali 
na združljivo pomnilniško kartico miniSD.

Prenos slik in video posnetkov v računalnik
1. V združljiv osebni računalnik namestite programski 

paket Nokia PC Suite.
2. Mobilno napravo in računalnik povežite z uporabo 

tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB. 
3. Z aplikacijami v paketu Nokia PC Suite prenesite slike 

in video posnetke v računalnik.
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Uporabne bližnjice
Stanje pripravljenosti

• Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite . 
• Kamero zaženete tako, da odprete drsni pokrovček.
• Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da pridržite .
• Seznam večpredstavnostnih aplikacij odprete tako, da pritisnete .
• Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite želeni profil.
• Med profiloma Splošno in Tiho preklapljate tako, da pridržite 
 tipko . Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), lahko tako 
 preklapljate tudi med njima.

• Seznam zadnjih klicanih številk odprete tako, da pritisnete .
• Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite .
• Internetno povezavo vzpostavite v brskalniku Storitve (omrežna storitev) tako, 

da pridržite .

Urejanje besedila in seznamov
• Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati 

pritisnite tipki  in .
• Več predmetov na seznamu označite tako, da pridržite  in hkrati pritisnete  

ali . Ko končate izbiranje, spustite tipko  in potem še .
• Kopiranje in lepljenje besedila: Besede in črke izberete tako, da pridržite . 

Pritisnite  ali , da bi označili besedilo. Besedilo kopirate v odložišče tako, da 
ne spustite tipke  in izberete Kopiraj. Če želite besedilo vstaviti v dokument, 
pridržite tipko  in izberite Prilepi.
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Zaščita z aplikacijo F-Secure Mobile Security
Opomba: Ta aplikacija je na voljo samo v omejenem številu jezikov. 

Programska oprema F-Secure Mobile Security za mobilne terminale ponuja 
vedno vključeno zaščito proti škodljivim vsebinam s samodejnim posodabljanjem 
protivirusnih datotek po mobilnem omrežju. Samodejno išče viruse v vseh 
datotekah, ki jih odprete, in napravo zaščiti tako, da okužene datoteke loči od 
drugih.

Navodila boste našli v priročniku za dodatne aplikacije.

Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite 
več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko naprava deluje slabše ali celo preneha 
delovati.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki 
niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine 
za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim 
uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih 
jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI 
JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, 
DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL 
ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI 
PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, 
BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.



Podpora
Pomoč
Funkcija pomoči vam pri uporabi naprave daje navodila. 
V kateri koli aplikaciji jo odprete tako, da izberete Možnosti > 
Pomoč.

Vadnica
Vadnica ponuja informacije o nekaterih funkcijah naprave. 
Če jo želite odpreti v meniju, pritisnite  in izberite 
Aplikacije > Vadnica.

Priročnik za uporabo
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete 
v priročniku za uporabo.

Spletna podpora
Obiščite www.nseries.com/support ali lokalno spletno mesto 
Nokia, kjer boste našli zadnjo različico priročnika za uporabo, 
dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, 
povezane z vašim izdelkom Nokia.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane. Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne 
znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Druga omenjena imena 
izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov. 
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati 
v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.


