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DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne 
lub niezgodne z prawem. Wiêcej informacji uzyskasz, zapoznaj±c siê z pe³n± instrukcj± u¿ytkownika.

PROFESJONALNY SERWIS
Produkt mo¿e zostaæ naprawiony wy³±cznie przez wykwalifikowany personel. 

WODOODPORNO¦Æ
To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±. 

POD³¡CZANIE DO INNYCH URZ¡DZEÑ
Przed pod³±czeniem do innego urz±dzenia nale¿y przeczytaæ do³±czon± do niego instrukcjê u¿ytkownika 
i zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz±cymi bezpieczeñstwa. Nie nale¿y ³±czyæ niekompatybilnych produktów.
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1. Wprowadzenie

Obudowa Nokia Field Force NFC umo¿liwia szybki i wygodny dostêp przy u¿yciu dotyku do ró¿nych us³ug 
oferowanych w telefonie Nokia 5140/5140i. Dotykaj±c znaczników RFID (Radio Frequency Identification — 
identyfikacja czêstotliwo¶ci± radiow±), mo¿na uruchamiaæ skróty do us³ug w oparciu o w³asn± konfiguracjê.

Zestaw Nokia Field Force NFC Kit zawiera:

• Dwie obudowy Nokia Field Force NFC 

• Jedna aplikacja Java™ o nazwie Service Discovery (zainstalowana fabrycznie w obudowie)

• Dwa znaczniki do identyfikacji obiektów i zadañ

Urz±dzenie i jego akcesoria mog± zawieraæ czê¶ci o niewielkich rozmiarach. Nale¿y je przechowywaæ w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

Obudowa Nokia Field Force NFC zosta³a zaprojektowana do u¿ytku z telefonami Nokia 5140/5140i, które 
s± sprzedawane oddzielnie. Wiêcej informacji na temat telefonów Nokia 5140/5140i mo¿na znale¼æ w witrynie 
www.nokia.com.pl.

Przyk³adowe zastosowanie obudów Nokia Field Force NFC w ramach rozwi±zania Nokia Field Force Solution 
do ³atwego i szybkiego przechwytywania danych w czasie rzeczywistym mo¿na znale¼æ w witrynie 
www.nokia.com/fieldforce.

Uwaga: niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje i wskazówki dotycz±ce obudowy Nokia Field 
Force NFC. Informacje dotycz±ce korzystania z telefonów Nokia 5140/5140i mo¿na znale¼æ w ich 
instrukcjach obs³ugi.
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■ Obudowa Nokia Field Force NFC 
Obudowa Nokia Field Force NFC zawiera czytnik RFID, który umo¿liwia odczyt znaczników 
i zapisywanie w nich danych za pomoc± telefonów Nokia 5140/5140i. Czytnik RFID 
znajduje siê u do³u tylnej czê¶ci obudowy (zacieniony obszar na rysunku).

W obudowie Nokia Field Force NFC znajduj± siê tak¿e aplikacje Service Discovery oraz Cover 
browser. Po zainstalowaniu obudowy Nokia Field Force NFC aplikacja Cover browser jest 
automatycznie pobierana do telefonu, po czym mo¿na jej u¿yæ do pobrania aplikacji Service 
Discovery.

Uwaga: Obudowa Nokia Field Force NFC jest kompatybilna tylko z telefonem 
Nokia 5140/5140i. Nie próbuj jej u¿ywaæ z innymi telefonami.

Czytnik RFID w obudowie Nokia Field Force NFC jest zasilany z baterii telefonu. Korzystanie z czytnika RFID 
mo¿e prowadziæ do szybszego wyczerpywania baterii.

■ Aplikacja Service Discovery
Aplikacja Service Discovery umo¿liwia dostêp do us³ug (miêdzy innymi nawi±zywania po³±czeñ, dostêpu 
do us³ug internetowych oraz wysy³ania wiadomo¶ci SMS) przy u¿yciu telefonu Nokia 5140/5140i.

Aplikacja ta umo¿liwia odczytywanie skrótów ze znaczników, zapisywanie skrótów w pamiêci telefonu, 
zapisywanie informacji o skrótach w znacznikach i przekazywanie skrótów do innych telefonów  
Nokia 5140/5140i z obudow± Nokia Field Force NFC. Wskazówki na ten temat mo¿na znale¼æ w dziale 
Aplikacja Service Discovery, 11.
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■ Znaczniki
Obudowa Nokia Field Force NFC zawiera dwa znaczniki, u¿ywane do identyfikowania obiektów i zadañ.

Uwaga: znaczniki mog± wyzwalaæ alarmy w elektronicznych systemach EAS, stosowanych 
na przyk³ad do ochrony przed kradzie¿± w sklepach. 

■ Co to jest RFID i NFC?
RFID
Technologie RFID umo¿liwiaj± automatyczn± identyfikacjê pojedynczych obiektów przy u¿yciu fal radiowych. 
Emituj±c sygna³ radiowy krótkiego zasiêgu, czytnik RFID dostarcza zasilanie do wcze¶niej nieaktywnego 
znacznika RFID, dziêki czemu mo¿e odczytaæ znacznik lub zapisaæ dane w jego pamiêci. 

Czytnik RFID jest urz±dzeniem krótkiego zasiêgu (odleg³o¶æ odczytu 0–5 cm), przekszta³caj±cym fale radiowe 
przes³ane przez znacznik RFID na format, który mo¿na nastêpnie przekazaæ do aplikacji w telefonie.

Na potrzeby transmisji danych ze znaczników RFID do czytnika RFID obudowa Nokia Field Force NFC korzysta 
z czêstotliwo¶ci radiowej 13,56 MHz, najpopularniejszej z dostêpnych na ¶wiecie czêstotliwo¶ci RFID.

NFC
NFC (Near Field Communication — komunikacja w polu bliskim) to technologia ³±czno¶ci krótkiego zasiêgu 
wykorzystuj±ca czêstotliwo¶ci radiowe, któr± opracowano przez powi±zanie technik zbli¿eniowej identyfikacji 
RFID i po³±czeñ wzajemnych. Urz±dzenie NFC umo¿liwia u¿ytkownikom odczyt niewielkich ilo¶ci danych 
ze znaczników oraz komunikacjê z innymi urz±dzeniami przy u¿yciu dotyku. 
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2. Instalacja

Uwaga: przed zdjêciem obudowy wy³±cz zasilanie i od³±cz ³adowarkê oraz inne urz±dzenia. Zmieniaj±c obudowy, 
unikaj dotykania elementów elektronicznych. Korzystaj z urz±dzenia i przechowuj je zawsze z za³o¿onymi 
obudowami.

Aby zainstalowaæ obudowê Nokia Field Force NFC:

1. Zdejmij oryginaln± obudowê telefonu Nokia 5140/5140i, a nastêpnie za³ó¿ górn± i doln± czê¶æ obudowy 
Nokia Field Force NFC zgodnie z instrukcj± podan± na opakowaniu zestawu Nokia Field Force NFC Kit.

2. W³±cz telefon i sprawd¼, czy godzina i data s± w nim prawid³owo ustawione. 

W menu Aplikacje > Kolekcja w telefonie zostanie automatycznie zainstalowana aplikacja Cover browser. 
Obudowa zawiera tak¿e aplikacjê Service Discovery, któr± mo¿na teraz zainstalowaæ. Instalacja mo¿e 
potrwaæ kilka minut.

Je¶li aplikacja Service Discovery nie zostanie zainstalowana przy instalowaniu obudowy Nokia Field Force 
NFC, mo¿na to zrobiæ pó¼niej za pomoc± aplikacji Cover browser. W tym celu nale¿y wykonaæ nastêpuj±ce 
czynno¶ci:

3. Wybierz Menu > Aplikacje > Kolekcja > Cover browser > Otwórz.

4. Wybierz Service Discovery. Aplikacja zostanie pobrana do podmenu Kolekcje w telefonie. Pobieranie mo¿e 
potrwaæ kilka minut.

■ Sprawdzanie ustawieñ sieciowych telefonu
Sprawd¼, czy ustawienia do korzystania z us³ug SMS i GPRS w telefonie Nokia 5140/5140i s± prawid³owe.

Informacje o dostêpno¶ci us³ug SMS i GPRS, zwi±zanych z nimi op³atach i odpowiednich ustawieniach mo¿na 
uzyskaæ u operatora lub us³ugodawcy. 
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3. Znaczniki

■ Cechy i funkcje znaczników
Obudowa Nokia Field Force NFC u¿ywa znaczników bez zasilania z baterii (pasywnych). Nale¿y korzystaæ 
z nastêpuj±cych typów znaczników: MIFARE® Standard, MIFARE® Standard 4k oraz MIFARE® Ultralight.

Obudowa Nokia Field Force NFC zawiera dwa znaczniki. Je¶li bêdzie potrzebnych wiêcej znaczników, 
skontaktuj siê ze sprzedawc± w sprawie uzyskania znaczników zgodnych ze standardem MIFARE®.

■ Umieszczanie znaczników
Znaczniki mo¿na umieszczaæ na dowolnym materiale bez w³asno¶ci przewodz±cych, takim jak szk³o, tworzywo 
sztuczne czy drewno.

Nie nale¿y umieszczaæ znaczników na metalu ani innych powierzchniach o w³asno¶ciach przewodz±cych, 
poniewa¿ mo¿e to uniemo¿liwiæ czytnikowi RFID ich odczyt.

■ Dotykanie znaczników czytnikiem RFID
Czytnik RFID znajduje siê z ty³u w dolnej czê¶ci obudowy Nokia Field Force 
NFC, wewn±trz obszaru oznaczonego symbolem .

Korzystaj±c z czytnika RFID, zbli¿ ten obszar do znacznika na bardzo ma³± 
odleg³o¶æ. Odczyt jest zwykle mo¿liwy z odleg³o¶ci 0–5 cm, zale¿nie od typu 
i rozmiaru znacznika. 



11Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Aplikacja Service Discovery

■ Uruchamianie i zamykanie aplikacji
Uwaga: je¶li w momencie dotkniêcia znacznika czytnikiem RFID aplikacja nie jest aktywna, zostanie 
uruchomiona automatycznie.

Aby rêcznie uruchomiæ aplikacjê:
Naci¶nij Menu > Aplikacje > Kolekcja > Service Discovery > Otwórz. Zostanie wy¶wietlone polecenie 
Dotknij znacznika.

Uwaga: je¶li podczas korzystania z aplikacji nadejdzie po³±czenie, mo¿na je normalnie odebraæ,  
a po jego zakoñczeniu dalej korzystaæ z aplikacji.

W widoku Dotknij znacznika mo¿na wy¶wietliæ ogólne informacje na temat aplikacji: wybierz Opcje > 
Informacje.

Aby zamkn±æ aplikacjê:

w widoku Dotknij znacznika naci¶nij Zakoñcz lub naci¶nij .

■ Zmienianie jêzyka aplikacji
Jêzyk rozk³adu funkcji stosowany w aplikacji Service Discovery mo¿na zmieniæ przez zmianê jêzyka w telefonie 
Nokia 5140/5140i.

Dostêpne s± nastêpuj±ce wersje jêzykowe: angielska, duñska, fiñska, francuska, holenderska, hiszpañska, 
niemiecka, norweska, polska, portugalska, szwedzka i w³oska. Je¶li w telefonie zostanie wybrany jêzyk, który 
nie jest dostêpny w aplikacji, zostanie zastosowana domy¶lna wersja jêzykowa, czyli angielska.

■ Odczyt, wy¶wietlanie i zapisywanie skrótu
Dotkniêcie znacznika czytnikiem RFID powoduje uruchomienie skrótu zawartego w znaczniku.
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Aby odczytaæ znacznik:

1. Dotknij znacznika czytnikiem RFID.

W telefonie zostanie wy¶wietlony skrót okre¶lony w znaczniku. Je¶li podczas odczytu znacznika nie jest 
w³±czona aplikacja Service Discovery, obudowa RFID wykryje obecno¶æ znacznika i uruchomi aplikacjê.

Uwaga: Je¶li znacznik nie zawiera informacji, w telefonie jest wy¶wietlany komunikat o b³êdzie: 
Brak skrótu w znaczniku oraz pro¶ba o wybranie skrótu do us³ugi w celu zapisania go w pustym 
znaczniku: Wybierz skrót do zapisania. Je¶li znacznik jest pusty, a w pamiêci telefonu nie ma 
jeszcze zapisanych skrótów, zostanie wy¶wietlona pro¶ba o utworzenie skrótu: Utwórz skrót 
do zapisania. Je¶li pusty znacznik jest chroniony przed zapisem, telefon poinformuje o tym 
w komunikacie: Znacznik chroniony przed zapisem.

2. Zale¿nie od typu skrótu telefon nawi±¿e po³±czenie telefoniczne lub wy¶le wiadomo¶æ SMS pod wcze¶niej 
okre¶lony numer telefonu albo po³±czy siê z wcze¶niej okre¶lon± witryn± internetow± przy u¿yciu 
po³±czenia GPRS.

Zanim nast±pi wykonanie czynno¶ci okre¶lonej w skrócie, w telefonie zostanie wy¶wietlona pro¶ba 
o potwierdzenie. W celu potwierdzenia naci¶nij OK, w celu rezygnacji naci¶nij Anuluj.

3. Aby wy¶wietliæ odczytany skrót, wykonaj czynno¶ci opisane w punkcie 1 i wybierz Opcje > Szczegó³y.

4. Aby zapisaæ odczytany skrót w pamiêci telefonu, wykonaj czynno¶ci opisane w punkcie 1 i wybierz Opcje > 
Szczegó³y > Zapisz.

■ Tworzenie i edycja skrótu
Mo¿liwe jest tworzenie nowych skrótów oraz edycja skrótów zapisanych w pamiêci telefonu. W drugim 
przypadku istniej±ce informacje o skrócie i wszystkie zwi±zane z nim dane rejestru zostan± usuniête.

Aby utworzyæ skrót:

1. W widoku Dotknij znacznika wybierz: Skróty > Dodaj.
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Zostan± wy¶wietlone mo¿liwe typy skrótu. 
Je¶li w pamiêci telefonu znajduj± siê ju¿ skróty, tworzenie nowych skrótów rozpoczyna siê od wybrania 
pozycji Skróty > Opcje > Dodaj w widoku Dotknij znacznika.

2. Wybierz typ skrótu do utworzenia.

3. Wprowad¼ informacje we wszystkich polach skrótu:

Po zakoñczeniu edycji pola naci¶nij OK. Je¶li chcesz wróciæ do ju¿ edytowanego pola, wybierz Opcje > 
Wstecz.

• Po³±cz — wprowad¼ nazwê skrótu i numer, z którym ma byæ nawi±zywane po³±czenie telefoniczne.

• Adres URL — wprowad¼ nazwê skrótu i adres URL.

• SMS — wprowad¼ nazwê skrótu, numer adresata wiadomo¶ci SMS oraz tre¶æ tej wiadomo¶ci.

Okre¶laj±c numery telefonów w funkcjach Po³±cz i SMS, mo¿na tak¿e u¿yæ numeru telefonu zapisanego 
w katalogu Kontakty:

1. Podczas edycji pola numeru telefonu wybierz Opcje > Szukaj.

2. Zaznacz kontakt na li¶cie i naci¶nij Wybierz.
3. Po wy¶wietleniu numeru telefonu naci¶nij OK.

Pó¼niejsza edycja lub usuniêcie kontaktu nie wp³ywa na informacje zapisane w aplikacji.

Aby dokonaæ edycji skrótu:

4. Aby dokonaæ edycji skrótu, w widoku Dotknij znacznika wybierz Skróty. > Opcje, przewiñ do skrótu, który 
chcesz edytowaæ i wybierz Edytuj.

5. Dokonaj edycji pól i wybierz OK.  
Je¶li w trakcie edytowania informacji o skrócie zechcesz powróciæ do poprzedniego pola informacji, wybierz 
Opcje > Wstecz. Wybór pozycji Opcje > Wstecz w pierwszym polu informacji powoduje powrót do pola 
Skróty oraz przywrócenie informacji o skrócie sprzed rozpoczêcia edycji. Aby zmieniæ funkcjê telefonu 
odpowiadaj±c± skrótowi, trzeba ponownie zdefiniowaæ skrót.
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■ Przekazywanie skrótu
Aby przekazaæ skrót do kompatybilnego telefonu:

1. W widoku Dotknij znacznika wybierz Skróty.

2. Przewiñ do skrótu, który chcesz przekazaæ, i wybierz Opcje > Przeka¿.

W telefonie zostanie wy¶wietlony tekst: Dotknij innego telefonu.

3. Zbli¿ telefon na odleg³o¶æ 0–5 centymetrów do telefonu odbiorcy skrótu, tak 
aby dwa logo NFC znajdowa³y siê naprzeciw siebie (zobacz rysunek). 
Je¶li przekazywanie skrótu powiedzie siê, w telefonie zostanie wy¶wietlony 
komunikat: Przekazywanie udane. Je¶li przekazywanie skrótu nie powiedzie 
siê, w telefonie zostanie wy¶wietlony komunikat o b³êdzie.

■ Uruchamianie skrótu i zapisywanie w znaczniku
Aby uruchomiæ skrót:

1. W widoku Dotknij znacznika wybierz Skróty.

2. Przewiñ do skrótu, który chcesz uruchomiæ, i wybierz Uruchom. W telefonie zostanie wy¶wietlona pro¶ba 
o potwierdzenie wykonania funkcji skrótu. W celu potwierdzenia naci¶nij OK, w celu rezygnacji naci¶nij 
Anuluj.
Aby zapisaæ skrót w znaczniku:

3. Aby zapisaæ skrót w znaczniku, wykonaj czynno¶ci opisane w punkcie 1, przewiñ do skrótu, który chcesz 
zapisaæ, a nastêpnie wybierz Opcje > Zapisz. W telefonie zostanie wy¶wietlony tekst: Dotknij znacznika.

4. Zbli¿ telefon do znacznika, w którym chcesz dokonaæ zapisu. Je¶li zapisywanie skrótu powiedzie siê, 
w telefonie zostanie wy¶wietlony komunikat: Zapisywanie udane. Je¶li zapisywanie nie powiedzie siê, 
w telefonie zostanie wy¶wietlony komunikat o b³êdzie. Utworzone informacje o skrótach zapisane 
w znacznikach mo¿na zastêpowaæ dowolnie wiele razy.
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■ Usuwanie skrótu
Aby usun±æ skrót:

1. W widoku Dotknij znacznika wybierz Skróty.

2. Zaznacz skrót do usuniêcia i wybierz Opcje > Usuñ. Je¶li chcesz usun±æ wszystkie skróty, wybierz Opcje > 
Usuñ wszystkie.

3. Po wy¶wietleniu w telefonie pro¶by o potwierdzenie naci¶nij OK.

Informacje na temat skrótu i wszystkie zwi±zane z nim dane rejestru zostan± usuniête.

■ Wy¶wietlanie rejestru
W rejestrze aplikacji Wykrywanie us³ug mo¿na wy¶wietliæ nawi±zane po³±czenia telefoniczne, wys³ane 
wiadomo¶ci SMS oraz witryny internetowe otwarte przy u¿yciu tej aplikacji. W rejestrze jest przechowywanych 
20 ostatnich zdarzeñ.

Aby wy¶wietliæ rejestr:

1. W widoku Dotknij znacznika wybierz Opcje > Rejestr.

Zostanie wy¶wietlona lista zdarzeñ zapisanych w rejestrze, które odpowiadaj± znacznikowi. Zdarzenia s± 
wymienione w kolejno¶ci chronologicznej, pocz±wszy od zdarzenia, które wyst±pi³o jako ostatnie.

2. Aby usun±æ zdarzenie zapisane w rejestrze, zaznacz zdarzenie do usuniêcia i wybierz Opcje > Usuñ.

3. Je¶li chcesz usun±æ wszystkie zdarzenia z rejestru, wybierz Opcje > Usuñ wszystkie > OK.

4. Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje na temat zdarzenia w rejestrze, zaznacz to zdarzenie na li¶cie i 
naci¶nij Szczegó³y.
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Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. 
Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju ciecze mog± zawieraæ zwi±zki 
mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie jego 
ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci 
baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego 
wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

• Do czyszczenia soczewek czujników ¶wiat³a u¿ywaj miêkkiej, czystej i suchej szmatki.

Je¶li urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym serwisie.


