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onosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek 
szczególne, przypadkowe, wynikowe lub 
posób.
st "tak jak jest - as is". Nie udziela siê 
 jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, 
dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci 
lu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez 
prawo do dokonywania zmian w tym 
zasie bez uprzedniego powiadomienia.
Windows nale¿± do firmy Microsoft.
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Wykonywanie kopii zapasowej danych

Uwagi prawne
Copyright © Nokia 2004. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii 
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Nokia s± zabronione.
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.
Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w 
tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie p
utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie 
po¶rednie szkody spowodowane w dowolny s
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona je
jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych
lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek 
handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego ce
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym c
Prawa autorskie do zrzutów ekranu systemu 
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 Wybierz Pulpit→ Narzêdzia→ Kopia zapasowa.

Podrêcznik ten ma stanowiæ pomoc przy wykonywaniu 
kopii zapasowych wiadomo¶ci, danych z kalendarza oraz 
informacji o kontaktach. Kopie takie mo¿na tworzyæ na 
karcie pamiêci.

Przed rozpoczêciem wykonywania kopii zapasowej plików 
nale¿y:
• zamkn±æ wszystkie pozosta³e aplikacje
• wy³±czyæ telefon zewnêtrzny, je¶li to mo¿liwe
• upewniæ siê, czy bateria jest dostatecznie na³adowana
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h
ie zosta³a w³o¿ona przed 
nia kopii zapasowej, ustawienia 
 i trzeba bêdzie jeszcze raz 
pasowej.

e
okia 9300i do komputera, na 
e jest oprogramowanie Nokia PC 
Nokia 9300i.
ze program Nokia PC Suite dla 
0i i kliknij dwukrotnie Backup 

 otwarty program Nokia Content 
Copyr

Wykonywanie kopii zapasowej danyc
Na karcie pamiêci
1 W³ó¿ kartê pamiêci (MMC) do urz±dzenia.
2 Naci¶nij Nowa kopia zapasowa.
3 W oknie Nowa kopia zapasowa na karcie pamiêci okre¶l 

nastêpuj±ce ustawienia:
• Nazwa kopii zapasowej - Wpisz nazwê kopii 

zapasowej.
• Typ kopii zapasowej - Wybierz typ wykonywanej kopii 

zapasowej (Pe³na kopia zapasowa lub Czê¶ciowa kopia 
zapasowa). 
Pe³na kopia zapasowa powoduje wykonanie kopii 
wszystkich wiadomo¶ci, danych kalendarza i 
kontaktów, ustawieñ, dokumentów i zak³adek.
Czê¶ciowa kopia zapasowa pozwala na okre¶lenie, 
które elementy maj± byæ uwzglêdnione przy 
wykonywaniu kopii.

4 Po wybraniu odpowiednich danych naci¶nij Rozpocznij 
tworzenie kopii zapasowej.

Je¿eli karta pamiêci n
rozpoczêciem tworze
zostan± zresetowane
utworzyæ plik kopii za

Na komputerz
1 Pod³±cz urz±dzenie N

którym zainstalowan
Suite dla urz±dzenia 

2 Otwórz na komputer
urz±dzenia Nokia 930
and restore. Zostanie
Copier.
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3 Aby kontynuowaæ, kliknij Next. 4 Wybierz Make a backup of the phone contents to the PC i 
kliknij Next.
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5 Upewnij siê, ¿e urz±dzenie zosta³o rozpoznane przez 
aplikacjê. Je¶li tak nie jest, sprawd¼ czy kabel jest 
prawid³owo pod³±czony i kliknij Select a phone. Je¿eli 
urz±dzenie jest pod³±czone prawid³owo, kliknij Next, 
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aj± zostaæ uwzglêdnione w kopii 
¶l nazwê i lokalizacjê pliku kopii 
czeniu kliknij Next, aby 

ku kopii zapasowej folder nie 
by potwierdziæ utworzenie 
Copyr

aby kontynuowaæ. 6 Wybierz dane, które m
zapasowej, oraz okre
zapasowej. Po zakoñ
kontynuowaæ.

7 Je¿eli podany dla pli
istnieje, kliknij Tak, a
folderu.
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8 Kopia zapasowa danych zostanie utworzona na 
komputerze. Aby zatrzymaæ transmisjê danych, kliknij 

wykonywania kopii zapasowej, kliknij View log. Aby 
rozpocz±æ nowe zadanie, kliknij Start over.
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Stop.

9 Po zakoñczeniu wykonywania kopii zapasowej kliknij 
Close, aby zakoñczyæ i zamkn±æ program Nokia 
ContentCopier. Aby wy¶wietliæ szczegó³y 
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iknij Next.
Copyr

Przywracanie danych
Z karty pamiêci
1 Zaznacz kopiê zapasow±, która ma zostaæ przywrócona, 

i naci¶nij Odzyskaj.
2 Okre¶l, czy chcesz przywróciæ wszystkie dane 

znajduj±ce siê w kopii zapasowej czy tylko wybrane 
elementy.

3 Je¿eli wybierzesz Czê¶ciowa kopia zapasowa, musisz 
okre¶liæ, które elementy maj± byæ przywrócone.

4 Naci¶nij Rozpocznij odzyskiwanie.

Z komputera
1 Pod³±cz urz±dzenie Nokia 9300i do komputera, na 

którym zainstalowane jest oprogramowanie Nokia PC 
Suite dla urz±dzenia Nokia 9300i.

2 Otwórz na komputerze program Nokia PC Suite dla 
urz±dzenia Nokia 9300i i kliknij dwukrotnie Backup and 
restore. Zostanie otwarty program Nokia Content Copier.

3 Aby kontynuowaæ, kl
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4 Wybierz Restore backup data from the PC to the phone i 
kliknij Next.

5 Upewnij siê, ¿e urz±dzenie zosta³o rozpoznane przez 
aplikacjê. Je¶li tak nie jest, sprawd¼ czy kabel jest 

liknij Select a phone. Je¿eli 
 prawid³owo, kliknij Next, 
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prawid³owo pod³±czony i k
urz±dzenie jest pod³±czone
aby kontynuowaæ.
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ócone do urz±dzenia 
rzymaæ transmisjê danych, kliknij 

nie uruchomiæ urz±dzenie 
Copyr

6 Wybierz dane, które maj± byæ przywrócone, i okre¶l plik 
zawieraj±cy kopie zapasowe danych. Nastêpnie, aby 
kontynuowaæ, kliknij Next.

7 Dane zostan± przywr
Nokia 9300i. Aby zat
Stop.

8 Kliknij OK, aby ponow
Nokia 9300i.
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9 Po zakoñczeniu przywracania kopii zapasowej kliknij 
Close, aby zakoñczyæ i zamkn±æ program Nokia 
Pr
zy
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Content Copier. Aby wy¶wietliæ szczegó³y 
przywracania kopii zapasowej, kliknij View log. Aby 
rozpocz±æ nowe zadanie, kliknij Start over.
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