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Nokia 9300i
Synchronizowanie danych

Uwagi prawne
Copyright © Nokia 2005. 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 ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek 
utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub 
po¶rednie szkody spowodowane w dowolny sposób.
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela siê 
jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, 
lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci 
handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez 
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
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Wstêp
Podrêcznik ten ma stanowiæ pomoc przy 
synchronizowaniu wiadomo¶ci e-mail, informacji 
kalendarza i kontaktów urz±dzenia Nokia 9300i z 
kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem 
internetowym.

Do synchronizacji zdalnej wykorzystywany jest standard 
synchronizacji OMA. Aby uzyskaæ informacje na temat 
zgodno¶ci z technologi± OMA, nale¿y skontaktowaæ siê z 
dostawc± aplikacji, z którymi urz±dzenie ma byæ 
synchronizowane.
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Synchronizowanie danych przy u¿yciu 
oprogramowania Nokia PC Suite
Najpierw nale¿y zainstalowaæ i skonfigurowaæ 
oprogramowanie Nokia PC Suite dla urz±dzenia 
Nokia 9300i, s³u¿±ce do komunikacji z komputerem. Je¿eli 
wykorzystywane jest po³±czenie kablowe, nale¿y 
zainstalowaæ sterownik tego po³±czenia. Najnowsz± wersjê 
oprogramowania Nokia PC Suite i sterowników po³±czenia 
kablowego mo¿na znale¼æ w witrynach sieci Web 
www.nokia.com lub www.nokiausa.com.

Aby zsynchronizowaæ dane przy u¿yciu programu Nokia PC 
Suite, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
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 Synchronizuj. Je¿eli 
profil synchronizacji jeszcze NIE istnieje, w aplikacji 
Nokia PC Sync zostanie uruchomiony kreator s³u¿±cy do 
okre¶lania ustawieñ synchronizacji.
Aby przej¶æ do kolejnych stron kreatora, kliknij Dalej, 
aby siê cofn±æ kliknij Wstecz.

3 Wybierz aplikacjê dzia³aj±c± na komputerze, która ma 
byæ wykorzystana do synchronizacji danych z 
urz±dzeniem Nokia 9300i.



Sy
nc

hr
on

iz
ow

an
ie

 d
an

yc
h 

pr
zy

 u
¿y

ci
u 

op
ro

gr
am

ow
an

ia

6 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

4 Kliknij Dalej i zdefiniuj dane na komputerze, które 
maj± byæ zsynchronizowane z urz±dzeniem Nokia 
9300i. Opcje danych zale¿± od wybranej jako ¼ród³o 
danych aplikacji dzia³aj±cej na komputerze. Aby 
zachowaæ jak najwiêksz± wydajno¶æ, zaznacz tylko te 
dane, które maj± byæ synchronizowane.

5 Kliknij Dalej i okre¶l lokalizacjê danych, które maj± byæ 
synchronizowane. Kliknij Przegl±daj, aby wybraæ 
lokalizacjê. Kliknij Zaawansowane, aby okre¶liæ 
dodatkowe ustawienia.
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6 Kliknij Dalej i okre¶l zakres dat dla kalendarza i zadañ 
wybranych do synchronizacji.

7 Kliknij Dalej i okre¶l poziom szczegó³owo¶ci 
synchronizacji danych o kontaktach.
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8 Kliknij Dalej i okre¶l ustawienia synchronizacji dla 
wiadomo¶ci e-mail.

9 Kliknij Dalej i okre¶l, czy synchronizacja ma siê 
rozpocz±æ po klikniêciu Zakoñcz. 

10 Kliknij Zakoñcz, aby zamkn±æ kreatora. Je¿eli 
okre¶lono, ¿e synchronizacja ma siê rozpocz±æ po 
klikniêciu Zakoñcz, zostanie ona jednocze¶nie 
uruchomiona.
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11 Kliknij Synchronizuj teraz, aby uruchomiæ 
synchronizacjê.
W zale¿no¶ci od ilo¶ci synchronizowanych danych, 
synchronizacja mo¿e przebiegaæ do¶æ d³ugo.

12 Po zakoñczeniu synchronizacji kliknij View report, aby 
wy¶wietliæ raport dotycz±cy synchronizacji lub kliknij 
Zamknij, aby powróciæ do g³ównego ekranu.

Na ekranie g³ównym dostêpne s± nastêpuj±ce opcje:
• Kliknij View Last Report, aby wy¶wietliæ raport 

dotycz±cy ostatnio wykonanej synchronizacji.
• Kliknij W³a¶ciwo¶ci, aby okre¶liæ ustawienia 

synchronizacji.

Aby utworzyæ nowy profil synchronizacyjny programu 
PC Suite, kliknij W³a¶ciwo¶ci. Nastêpnie kliknij Create 
new configuration i okre¶l ustawienia synchronizacji. 
Uwaga: ustawienia te zast±pi± bie¿±cy profil.
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Edytowanie profili synchronizacji
 Wybierz Pulpit→ Narzêdzia→ Synchronizacja.

Tworzenie nowego profilu
W urz±dzeniu istnieje wstêpnie zdefiniowany profil dla 
programu PC Suite i zwykle nie ma potrzeby 
modyfikowania go.

Aby utworzyæ nowy profil w celu ³±czenia siê z innym 
serwerem synchronizacji, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Naci¶nij Menu i wybierz Plik→ Nowy. Zostanie otwarty 

kreator profili, który s³u¿y jako pomoc przy okre¶laniu 
poprawnych ustawieñ. Kiedy pojawi siê pytanie o 
skopiowanie istniej±cego profilu, wybierz Nie. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e profilu programu PC Suite w ¿adnym 
wypadku nie mo¿na skopiowaæ.
Aby przej¶æ do kolejnych stron kreatora, naci¶nij Dalej. 
Aby siê cofn±æ, naci¶nij Wstecz.

2 W oknie Synchronisation profile wizard (1 / 6) okre¶l 
nastêpuj±ce opcje:
•  Nazwa profilu - wprowad¼ opisow± nazwê profilu.

3 Naci¶nij Dalej i okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:
• Typ po³±czenia - wybierz Bluetooth, Podczerwieñ lub 

Przewodowe w przypadku synchronizacji z 
komputerem lub Internet w przypadku 
synchronizacji z serwerem przez internet. W 
przypadku wyboru opcji Internet nale¿y okre¶liæ 
szczegó³y punktu dostêpu do internetu.

• Punkt dostêpu: - je¶li wybranym typem po³±czenia 
jest Internet, wybierz punkt dostêpu do internetu.
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4 Naci¶nij Dalej i okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:
• Adres hosta - wprowad¼ adres serwera 

synchronizacji.
• Port - je¶li wybranym typem po³±czenia jest internet, 

wprowad¼ numer portu serwera synchronizacji.
• Nazwa u¿ytkownika - wprowad¼ swój identyfikator 

u¿ytkownika dla serwera synchronizacji.
• Has³o - wprowad¼ swoje has³o dla serwera 

synchronizacji.
• Potwierd¼ has³o - powtórz has³o dla serwera 

synchronizacji.

5 Naci¶nij Dalej i okre¶l informacje, które maj± byæ 
synchronizowane (Kontakty, Kalendarz i Wiadomo¶ci 
e-mail).

6 Naci¶nij Dalej i wprowad¼ ¶cie¿ki do baz danych 
kontaktów, kalendarza i wiadomo¶ci e-mail w 
urz±dzeniu i zdalnym serwerze oraz wybierz jeden z 
Typów synchronizacji:
• Zwyk³a - synchronizacja informacji miêdzy 

urz±dzeniem a zdalnym serwerem w obie strony. 
• Jednokierunkowa do telefonu - synchronizacja 

informacji ze zdalnego serwera do urz±dzenia.
• Jednokierunkowa z telefonu - synchronizacja 

informacji z urz±dzenia do zdalnego serwera.

7 Naci¶nij Dalej i okre¶l, czy utworzony profil ma byæ 
u¿ywany jako domy¶lny profil synchronizacji.



Ed
yt

ow
an

ie
 p

ro
fi

li 
sy

nc
hr

on
iz

ac
ji

12 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

8 Naci¶nij Dalej, a nastêpnie Zakoñcz, aby zakoñczyæ 
pracê kreatora.

Edytowanie profilu 
synchronizacji
Nokia 9300i zawiera profil dla oprogramowania Nokia PC 
Suite i podstawowa konfiguracja jest przeprowadzana 
przy u¿yciu tego oprogramowania. Wstêpnie okre¶lone 
ustawienia wymagaj± edycji tylko, je¶li ustawienia zosta³y 
zmienione Szczegó³owe informacje o synchronizacji 
mo¿na znale¼æ w Instrukcji obs³ugi oprogramowania 
Nokia PC Suite lub w pomocy programu Nokia PC Sync.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mo¿na edytowaæ tylko ustawienia 
profilu programu PC Suite znajduj±ce siê na stronie 
Zawarto¶æ, inne strony w oknie Ustawienia profilu s± dla 
tego profilu wy³±czone. Ponadto synchronizowan± 
zawarto¶æ mo¿na zaznaczyæ tylko na komputerze.
1 Wybierz profil, który chcesz edytowaæ, i naci¶nij 

Edytuj. Otwarte zostanie okno Ustawienia profilu.
2 Na stronie Ogólne okre¶l nastêpuj±ce opcje:

• Nazwa profilu - Wprowad¼ unikatow± nazwê dla 
profilu synchronizacji.

• Typ po³±czenia - wybierz Bluetooth, Podczerwieñ 
lub Przewodowe w przypadku synchronizacji z 
komputerem lub Internet w przypadku 
synchronizacji z serwerem przez internet. W 
przypadku wyboru opcji Internet nale¿y okre¶liæ 
szczegó³y punktu dostêpu do internetu.

• Adres hosta - wprowad¼ adres serwera 
synchronizacji.

• Zezwalaj na alarm serwera - wybierz Tak, aby 
zezwoliæ na inicjowanie synchronizacji przez serwer.

• Zaakceptowane - wybierz Tak, aby zezwoliæ na 
rozpoczêcie synchronizacji bez udzia³u u¿ytkownika. 
Je¿eli wybierzesz Nie, urz±dzenie wy¶wietli 
komunikat, gdy zdalny serwer bêdzie próbowa³ 
rozpocz±æ synchronizacjê.

3 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ do strony U¿ytkownik i 
okre¶liæ nastêpuj±ce opcje:
• Nazwa u¿ytkownika - wprowad¼ swój identyfikator 

u¿ytkownika dla serwera synchronizacji.
• Has³o - wprowad¼ swoje has³o dla serwera 

synchronizacji.
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• Potwierd¼ has³o - powtórz has³o dla serwera 
synchronizacji.

• Uwierzytelnianie HTTP - wybierz Tak, aby 
wykorzystywaæ uwierzytelnianie HTTP. W oknie 
Uwierzytelnianie HTTP okre¶l nazwê u¿ytkownika i 
has³o uwierzytelniania.

4 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ do strony Zawarto¶æ i 
wybraæ informacje, które maj± byæ synchronizowane 
(Kontakty, Kalendarz i Wiadomo¶ci e-mail).

Mo¿na wykorzystaæ bazê danych o kontaktach 
znajduj±c± siê na karcie pamiêci.
Aby zmieniæ ustawienia dotycz±ce zawarto¶ci, naci¶nij 
Ustawienia i okre¶l nastêpuj±ce opcje:
• Lokalna baza danych - wpisz lokalizacjê i nazwê 

lokalnej bazy danych o kontaktach lub naci¶nij  
Przegl±daj, aby wyszukaæ lokalizacjê. Po 
zakoñczeniu naci¶nij OK.

• Zdalna baza danych - wpisz lokalizacje i nazwê 
zdalnej bazy danych o kontaktach lub naci¶nij 
Przegl±daj, aby wyszukaæ lokalizacjê. Po 
zakoñczeniu naci¶nij OK.

• Typ synchronizacji - wybierz typ synchronizacji. 
Zwyk³a synchronizuje lokalne i zdalne urz±dzenie, 
Jednokierunkowa z telefonu powoduje przesy³anie 
danych z lokalnego do zdalnego urz±dzenia, 
natomiast Jednokierunkowa do telefonu powoduje 
przesy³anie danych ze zdalnego do lokalnego 
urz±dzenia.
Naci¶nij Gotowe, aby powróciæ do strony 
Zawarto¶æ.

5 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ do strony Roaming i 
okre¶liæ, czy automatycznie zmieniaæ po³±czenie, je¿eli 
domy¶lne po³±czenie nie dzia³a oraz okre¶liæ, które 
po³±czenie ma byæ wykorzystywane.
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6 Naci¶nij Gotowe, aby przej¶æ do okna Synchronizacja.

Inne opcje dotycz±ce profilu
Inne opcje w aplikacji Synchronizacja s± nastêpuj±ce:
• Aby wykonaæ edycjê istniej±cego profilu, wybierz 

profil i naci¶nij Edytuj lub naci¶nij Menu i wybierz 
Plik→ Edytuj.

• Aby przywróciæ domy¶lne ustawienia programu PC 
Suite, naci¶nij Menu i wybierz Narzêdzia→ Resetuj 
profil PC Suite.

• Aby ustawiæ jeden z istniej±cych profili synchronizacji 
jako profil domy¶lny, zaznacz profil, a nastêpnie 
naci¶nij Menu i wybierz Narzêdzia→ Ustaw jako 
domy¶lny. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e profil programu PC 
Suite nie mo¿e byæ profilem domy¶lnym.

• Aby zsynchronizowaæ ca³± bazê danych miêdzy 
urz±dzeniem i serwerem, naci¶nij Menu i wybierz 
Plik→ Synchronizacja→ Powolna synchronizacja. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tym przypadku ignorowany jest 
typ synchronizacji ustawiony dla profilu.

• Aby usun±æ profil, zaznacz go i naci¶nij klawisz 
backspace lub naci¶nij Menu i wybierz Plik→ Usuñ. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e profilu programu PC Suite nie 
mo¿na usun±æ.

• Aby usun±æ bazê danych z serwera i zast±piæ j± baz± 
danych z urz±dzenia, naci¶nij Menu i wybierz Plik→ 
Synchronizacja→ Zast±p dane na serwerze. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e operacji tej nie mo¿na wykonaæ w 
odniesieniu do profilu programu PC Suite.
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Synchronizowanie danych przy u¿yciu 
urz±dzenia Nokia 9300i

 Wybierz Pulpit→ Narzêdzia→ Synchronizacja.

Aby zsynchronizowaæ dane przy u¿yciu urz±dzenia 
Nokia 9300i, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Wykonaj edycjê profilu, aby dopasowaæ go do swoich 

potrzeb. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku korzystania 
z profilu programu PC Suite nie ma potrzeby 
edytowania go w celu rozpoczêcia synchronizacji 
danych.
Zobacz „Edytowanie profilu synchronizacji” na 
stronie 12.
W przypadku korzystania z kabla do transmisji danych 
wybierz Narzêdzia→ Panel sterowania→ 
Po³±czenia→ Ustawienia po³±czenia przewodowego i 
upewnij siê, ¿e Tryb po³±czenia przewodowego jest 
ustawiony na Po³±czenie PC Suite lub Po³±czenie przez 
IP zastêpuje PC Suite.

2 Pod³±cz urz±dzenie do kompatybilnego komputera. 
Mo¿esz wykorzystaæ po³±czenie Bluetooth, 
podczerwieñ lub po³±czenie kablowe.

3 Naci¶nij Synchronizacja. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w 
przypadku korzystania z profilu programu PC Suite 
mo¿na u¿ywaæ po³±czenia Bluetooth, ale 
synchronizacja zawsze musi byæ inicjowana z 
komputera.
Je¶li u¿ywane jest po³±czenie Bluetooth, urz±dzenie 
wyszukuje dostêpne urz±dzenia, z którymi mo¿e 
zsynchronizowaæ dane. Aby zatrzymaæ wyszukiwanie, 
naci¶nij Stop. Naci¶nij Wybierz, aby wybraæ urz±dzenie 
do synchronizacji.
Je¿eli wykorzystywane jest po³±czenie w podczerwieni 
lub po³±czenie kablowe, synchronizacja rozpoczyna siê 
automatycznie po nawi±zaniu po³±czenia.

Po przeprowadzeniu synchronizacji urz±dzenia z 
komputerem mo¿na wy¶wietliæ rejestr synchronizacji. Aby 
otworzyæ rejestr synchronizacji, zaznacz profil i naci¶nij 
Rejestr.
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Rejestr zawiera takie informacje, jak na przyk³ad data i 
godzina transmisji. Je¿eli podczas synchronizacji profilu 
wyst±pi± b³êdy, automatycznie wy¶wietlony zostanie 
ekran dialogowy. Wybierz Poka¿ Rejestr, aby wy¶wietliæ 
rejestr.

Ustawienia synchronizacji mo¿na odebraæ w postaci 
wiadomo¶ci rozszerzonej od us³ugodawcy.
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