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Podrêcznik u¿ytkownika programu Adobe Reader
 Wybierz Adobe Reader.

Program Adobe Reader dla systemu operacyjnego 
Symbian umo¿liwia wy¶wietlanie plików w formacie 
Adobe PDF przez urz±dzenie Nokia 9300i.

Pobieranie plików PDF
Pliki PDF mo¿na pobraæ do urz±dzenia przy u¿yciu 
po³±czenia Bluetooth lub po³±czenia w podczerwieni, za 
po¶rednictwem wiadomo¶ci e-mail lub pobieraj±c pliki 
PDF z komputera lub z internetu.

Uruchamianie programu Adobe 
Reader
1 Przejd¼ do lokalizacji, w której zosta³ zainstalowany 

program Adobe Reader, na przyk³ad Pulpit.
2 Przy u¿yciu klawiszy strza³ek wybierz Adobe Reader.
3 Naci¶nij Otwórz.

Program Adobe Reader mo¿na równie¿ uruchomiæ, 
otwieraj±c plik PDF przy u¿yciu poleceñ Biuro→ 
Mened¿. plik..

Otwieranie i zamykanie pliku PDF
Plik PDF mo¿na otworzyæ w programie Adobe Reader, w 
programie Biuro lub w przegl±darce Web.

Aby otworzyæ plik PDF w programie Adobe Reader:
1 Naci¶nij Menu i wybierz File→ Open lub Open Recent 

File.
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2 W celu wy¶wietlania tylko plików PDF naci¶nij Poka¿ 
pliki PDF, natomiast w celu wy¶wietlania plików 
wszystkich typów naci¶nij Poka¿ wszystkie.

3 Wybierz plik PDF. Je¶li plik PDF nie znajduje siê w 
bie¿±cym folderze, naci¶nij Przegl±daj. Aby wy¶wietliæ 
podfoldery, naci¶nij Rozwiñ. Aby ukryæ foldery, naci¶nij 
Zwiñ. Wybierz folder i naci¶nij dwukrotnie przycisk OK.

4 Je¶li plik PDF jest chroniony has³em, zostanie 
wy¶wietlony monit o wprowadzenie has³a. Je¶li plik 
PDF zawiera niedostêpne kolory lub czcionki, na 
wy¶wietlaczu pojawi siê odpowiedni komunikat.

Aby otworzyæ plik PDF za pomoc± programu Biuro, 
wybierz Katalog plików, przewiñ do pliku PDF i naci¶nij 
Otwórz.

Aby otworzyæ plik PDF w przegl±darce internetowej:
1 Po³±cz siê z internetem.

Szczegó³owe instrukcje na temat uzyskiwania dostêpu 
i korzystania z internetu mo¿na znale¼æ w oddzielnym 
podrêczniku dostarczonym z urz±dzeniem Nokia 
9300i.

2 Po znalezieniu pliku PDF, który chcesz otworzyæ, 
umie¶æ wska¼nik na ³±czu do tego pliku i naci¶nij 
klawisz przewijania.

3 Gdy przegl±darka rozpocznie pobieranie pliku, naci¶nij 
Zapisz.
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4 Przejd¼ do lokalizacji, w której chcesz zapisaæ plik, i 
naci¶nij OK.

5 Po zapisaniu pliku naci¶nij Zamknij. Plik mo¿na 
otworzyæ w Mened¿erze plików lub w programie Adobe 
Reader.

Porada: Aby automatycznie otworzyæ plik PDF 
po jego zapisaniu, nale¿y nacisn±æ Zapisz i 
otwórz zamiast Zapisz.

Aby zamkn±æ plik, naci¶nij Menu i wybierz Plik→ Zamknij 
plik.

Aby zamkn±æ plik wraz z programem Adobe Reader, nale¿y 
nacisn±æ Wyjd¼ lub Ctrl+E.

Dostosowywanie widoku
Aby u³atwiæ sobie czytanie i poruszanie siê w pliku PDF, 
mo¿na zmieniæ widok dokumentu. Naci¶nij Menu i 
wybierz View oraz:
• Zoom Level lub Zoom To - Umo¿liwia zwiêkszenie lub 

zmniejszenie stopnia powiêkszenia o wielko¶æ 
procentow± oryginalnego rozmiaru pliku.

• Zoom In lub Zoom Out - Umo¿liwia stopniowe 
powiêkszanie lub pomniejszanie widoku.

• Full Screen - Umo¿liwia zmaksymalizowanie 
wy¶wietlania strony na ekranie. Aby wy¶wietliæ 
wska¼niki i polecenia po obu stronach okna 
dokumentu, nale¿y powtórzyæ ten krok.

• Fit In Window - Umo¿liwia wy¶wietlenie ca³ej strony w 
oknie.

• Fit Width - Umo¿liwia zmianê rozmiaru dokumentu, aby 
dopasowaæ go do szeroko¶ci okna.

• Reflow - Umo¿liwia zawijanie tekstu w taki sposób, aby 
pasowa³ do szeroko¶ci okna, dziêki czemu nie trzeba 
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przewijaæ dokumentu w poziomie. Opcja ta jest 
dostêpna jedynie w przypadku plików PDF 
zawieraj±cych znaczniki. Pliki PDF ze znacznikami 
mo¿na tworzyæ w programach Adobe PageMaker 7.0, 
Adobe InDesign 2.0, Adobe FrameMaker 7.0, Acrobat 
5.0 lub w aplikacji Microsoft Office 2000 dla systemu 
Windows wraz z programem Acrobat 5.0.

• Previous View lub Next View - Umo¿liwia powrót do 
poprzedniego widoku lub przej¶cie do nastêpnego 
widoku w historii widoków.

• Show Title - Umo¿liwia wy¶wietlanie nazwy pliku PDF w 
górnej czê¶ci okna.

Poruszanie siê w plikach PDF
W programie Adobe Reader dostêpnych jest wiele 
sposobów przewijania pliku PDF lub szybkiego 
wy¶wietlania okre¶lonej strony.

Przewijanie pliku PDF
Plik mo¿na przewijaæ przy u¿yciu klawiszy klawiatury, 
skrótów klawiaturowych lub wska¼nika.

Aby p³ynnie przewijaæ kolejne strony pliku, nale¿y naciskaæ 
klawisze strza³ek.

Aby przewijaæ po kolei ekrany pliku, nale¿y naciskaæ 
klawisz spacji.

Aby przewijaæ za pomoc± wska¼nika:

1 Naci¶nij Menu, wybierz View→ Pointer.

2 Aby przewin±æ plik PDF do poprzedniego lub do 
nastêpnego ekranu, kliknij powy¿ej lub poni¿ej 
znacznika przewijania.

3 Aby przeci±gn±æ pasek przewijania w górê lub w dó³ 
pliku, zaznacz i przytrzymaj znacznik przewijania za 
pomoc± wska¼nika, naciskaj±c jednocze¶nie strza³kê w 
górê lub w dó³.

Wy¶wietlanie okre¶lonej strony
U¿ytkownik mo¿e szybko wy¶wietliæ pierwsz±, ostatni± 
lub okre¶lon± stronê pliku PDF.

Aby przej¶æ do okre¶lonej strony:
1 Naci¶nij Menu i wybierz Go To→ Pages.

2 W oknie dialogowym Pages wybierz Go To i wprowad¼ 
numer strony, albo wybierz First Page lub Last Page.
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3 Naci¶nij OK.

Porada: Aby szybko otworzyæ okno dialogowe 
Pages, nale¿y nacisn±æ Pages.

Zak³adki
Wizualny spis tre¶ci jest tworzony przez zak³adki. 
Zazwyczaj przedstawiaj± one rozdzia³y, sekcje i inne 
elementy struktury pliku. Je¶li plik PDF zawiera zak³adki, w 
widoku Navigate mo¿na u¿ywaæ zak³adek do szybkiego 
wy¶wietlania zaznaczonych nimi stron.

Aby wy¶wietliæ zak³adki w pliku PDF, nale¿y nacisn±æ 
Navigate.

Aby przegl±daæ przy u¿yciu zak³adek:
1 Przewiñ widok i wybierz zak³adkê. Wybrana zak³adka 

zostanie podkre¶lona. Je¶li zak³adka zawiera 
zagnie¿d¿one zak³adki, na ikonie zak³adki pojawia siê 
znak plus.

Porada: Aby wy¶wietliæ ca³± nazwê 
zak³adki, gdy widoczna jest tylko jej czê¶æ, 
nale¿y nacisn±æ Ctrl + klawisze strza³ek.

2 Aby rozwin±æ zagnie¿d¿one zak³adki, wybierz zak³adkê 
nadrzêdn± i naci¶nij Rozwiñ. Aby zwin±æ zagnie¿d¿one 
zak³adki, wybierz zak³adkê nadrzêdn± i naci¶nij Zwiñ.

3 Aby wy¶wietliæ stronê zaznaczon± zak³adk±, naci¶nij 
OK lub Enter.

4 Aby wyj¶æ z widoku Navigate, naci¶nij Zamknij.

Znajdowanie tekstu
Polecenie Find umo¿liwia znajdowanie ca³ych s³ów, ich 
fragmentów oraz wielu s³ów lub znaków w pliku PDF. 
Znalezione s³owo zostanie pod¶wietlone.

Aby znale¼æ tekst:
1 Naci¶nij Menu i wybierz Edit→ Find.
2 Wprowad¼ wyszukiwany tekst. Aby wprowadzaæ znaki 

specjalne, naci¶nij Chr. Wybierz znak i naci¶nij Wstaw.

3 Aby okre¶liæ dodatkowe opcje wyszukiwania, nale¿y 
nacisn±æ Opcje i wybraæ:
• Match case, aby znajdowaæ tylko te s³owa, w których 

wielko¶æ liter jest dok³adnie taka sama jak w 
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przypadku s³ów wprowadzonych w polu tekstowym 
Znajd¼.

• Find backwards, aby wyszukiwaæ wstecz od koñca 
bie¿±cej strony.

• Match Exact, aby znajdowaæ tekst w takiej postaci, w 
jakiej zosta³ wprowadzony, ale nie znajdowaæ tekstu, 
je¶li jest on fragmentem s³owa. Na przyk³ad w 
przypadku wyszukiwania ci±gu znaków "oso" s³owo 
"osoba" nie zostanie pod¶wietlone. W opcji tej nie 
jest rozró¿niana wielko¶æ liter. 

4 Aby rozpocz±æ wyszukiwanie, naci¶nij Znajd¼.
5 Aby znale¼æ ponownie ten sam tekst, naci¶nij Znajd¼ 

nastêpny.

Zaznaczanie i kopiowanie tekstu
Aby zaznaczyæ i skopiowaæ fragment tre¶ci pliku PDF, 
mo¿na przeci±gn±æ wska¼nik nad wybranym obszarem lub 
zaznaczyæ dowoln± czê¶æ pliku przy u¿yciu skrótów 
klawiaturowych.

Aby zaznaczyæ i skopiowaæ fragment tekstu:

1 Wy¶wietl wska¼nik. Aby wy¶wietliæ lub ukryæ 
wska¼nik, naci¶nij Menu i wybierz View→ Pointer lub 
naci¶nij Ctrl+Q.

2 Umie¶æ wska¼nik na pocz±tku lub na koñcu tekstu, 
który chcesz skopiowaæ.

3 Naci¶nij spacjê.
4 Przy u¿yciu wska¼nika zaznacz tekst, który chcesz 

skopiowaæ.
5 Naci¶nij spacjê.
6 Aby skopiowaæ zaznaczony tekst, naci¶nij Menu i 

wybierz Edit→ Copy. Mo¿esz równie¿ nacisn±æ Ctrl+C.
7 Otwórz wybran± aplikacjê i wklej skopiowan± tre¶æ.

Porada: Je¶li wska¼nik nie jest widoczny, 
nale¿y u¿yæ klawisza przewijania, aby 
przesun±æ wska¼nik do okna. 
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Aby zaznaczyæ ca³y tekst na stronie, nale¿y nacisn±æ 
Menu i wybraæ Edit→Select All. Mo¿na równie¿ nacisn±æ 
Ctrl+A.

Aby usun±æ zaznaczenie tekstu, nale¿y nacisn±æ Menu i 
wybraæ Edit→ Deselect All. Mo¿na równie¿ nacisn±æ 
Shift+Ctrl+A.

Otwieranie i zamykanie 
komentarzy
Pliki PDF mog± zawieraæ kilka typów adnotacji: 
komentarze, oznaczenia graficzne i oznaczenia tekstowe. 
Przy u¿yciu wska¼nika mo¿na otwieraæ te adnotacje w 
celu wy¶wietlenia dodatkowego tekstu.

Aby otworzyæ adnotacjê:

1 Naci¶nij Menu i wybierz View→ Pointer.
2 Przesuñ wska¼nik na komentarz i naci¶nij klawisz 

przewijania. Aby zamkn±æ komentarz, naci¶nij Close.

Wy¶wietlanie informacji o pliku 
lub aplikacji
Informacje o dokumencie zawieraj± dodatkowe szczegó³y 
dotycz±ce pliku PDF, takie jak nazwisko autora, sposób 
utworzenia, daty utworzenia i modyfikacji, liczba stron 
oraz dane o tym, czy plik zawiera znaczniki. Mo¿na 
równie¿ wy¶wietliæ informacje o aktualnie zainstalowanej 
wersji programu Acrobat Reader.

Aby wy¶wietliæ informacje o dokumencie, nale¿y nacisn±æ 
Menu i wybraæ File→ Document Info.

Aby wy¶wietliæ informacje o programie Adobe Reader, 
nale¿y nacisn±æ Menu i wybraæ Tools→ About Adobe 
Reader.

Ustawianie preferencji aplikacji
Preferencje pozwalaj± sterowaæ dzia³aniem programu 
Adobe Reader.

Aby ustawiæ preferencje:
1 Naci¶nij Menu i wybierz Tools→ Preferences.
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2 Wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:
• Close other applications on start - Wybierz Yes, aby 

zwolniæ pamiêæ, zamykaj±c pozosta³e aplikacje 
podczas uruchamiania programu Adobe Reader.

• Retain view upon close - Wybierz Yes, aby podczas 
zamykania aplikacji zachowaæ ostatni± wy¶wietlan± 
stronê w pamiêci, uwzglêdniaj±c jej stopieñ 
powiêkszenia, po³o¿enie, tryb zawijania i tryb 
pe³nego ekranu. Przy nastêpnym otwarciu aplikacji 
plik zostanie wy¶wietlony w tym widoku.

• Reflow on open - Wybierz Yes, aby plik by³ zawijany 
po otwarciu. Funkcja zawijania dotyczy tylko plików 
PDF zawieraj±cych znaczniki.

• Show title on open - Wybierz Yes, aby po pierwszym 
otwarciu dokumentu w górnej czê¶ci okna 
dokumentu by³ wy¶wietlany jego tytu³.

• Default zoom - Ustaw stopieñ powiêkszenia u¿ywany 
podczas wy¶wietlania plików. Opcja ta nie zastêpuje 
stopni powiêkszenia, które zosta³y okre¶lone w 
opcjach otwartego dokumentu PDF.

• Always open in full screen mode - Wybierz Yes, aby 
otwieraæ plik PDF na ca³ym ekranie pozbawionym 
wska¼ników z lewej strony i etykiet przycisków 
poleceñ z prawej.

3 Naci¶nij Gotowe.

Nokia i Nokia Connecting People s± 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.


