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Przesy³anie danych do urz±dzenia Nokia 9300i
 Wybierz Pulpit→ Narzêdzia→ Przesy³anie danych.

Je¿eli masz urz±dzenie, które obs³uguje synchronizowanie 
danych, mo¿esz u¿yæ Przesy³ania danych do 
zsynchronizowania z telefonem Nokia 9300i informacji 
zawartych w kontaktach i w kalendarzu. Obs³ugiwanymi 
obecnie urz±dzeniami s± Nokia 6820, Nokia 6230, Nokia 
9300 i Nokia 9500 Communicator. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji o kompatybilnych urz±dzeniach, skontaktuj siê 
z dostawc±, operatorem lub us³ugodawc±.

Korzystaj±c z po³±czenia Bluetooth lub po³±czenia w 
podczerwieni, mo¿na zsynchronizowaæ pozycje 
kalendarza i kontaktów miêdzy dwoma urz±dzeniami. 
Mo¿na wybraæ albo przes³anie wszystkich danych, albo 
okre¶liæ kategorie danych, które maj± byæ przeniesione.

Z uwagi na to, ¿e poszczególne modele urz±dzeñ s± 
projektowane w odmienny sposób, mog± wystêpowaæ 
miêdzy nimi ró¿nice w obs³udze przesy³ania danych. 
Urz±dzenie Nokia 9300i umo¿liwia na przyk³ad 
wprowadzenie du¿ej ilo¶ci informacji dla ka¿dego 

kontaktu. Inne modele urz±dzeñ pozwalaj± natomiast na 
wprowadzenie dla ka¿dego kontaktu tylko kilku 
najwa¿niejszych danych. Podczas synchronizowania 
informacji kontaktowych miêdzy dwoma urz±dzeniami 
czê¶æ danych mo¿e zostaæ przeniesiona do niew³a¶ciwego 
pola, a niektóre wcale nie zostan± przes³ane.

Aby przes³aæ dane do urz±dzenia Nokia 9300i:
1 Naci¶nij Nowy, aby utworzyæ nowy profil 

synchronizacji.
2 Wybierz zawarto¶æ, któr± chcesz zsynchronizowaæ 

(Kalendarz i Kontakty), a nastêpnie naci¶nij Dalej.

3 Zaznacz typ po³±czenia (Bluetooth lub Podczerwieñ) i 
naci¶nij Wybierz.
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4 Je¿eli wybrana zosta³a Podczerwieñ, naci¶nij Wybierz.
Je¿eli wybrane zosta³o po³±czenie Bluetooth, pojawi siê 
okno z list± dostêpnych urz±dzeñ pracuj±cych w 
technologii Bluetooth. Naci¶nij Szukaj, aby wyszukaæ 
urz±dzenie, z którym chcesz przeprowadziæ 
synchronizacjê. Aby zatrzymaæ wyszukiwanie, naci¶nij 
Zatrzymaj. Zaznacz urz±dzenie, z którym chcesz 
przeprowadziæ synchronizacjê, i naci¶nij Wybierz.

5 Po nawi±zaniu po³±czenia w podczerwieni lub 
po³±czenia Bluetooth miêdzy dwoma urz±dzeniami 
wy¶wietlone zostanie okno dialogowe informuj±ce o 
stanie procesu transmisji.
Aby wy¶wietliæ informacje dotycz±ce synchronizacji, 
naci¶nij Menu i wybierz Plik→ Rejestr synchronizacji.

W zale¿no¶ci od wybranych opcji transmisja mo¿e trwaæ 
d³u¿szy czas. Podczas transmisji oba urz±dzenia powinny 
byæ na³adowane lub powinny byæ pod³±czone do 
³adowarek. Proces transmisji mo¿na przerwaæ na 
dowolnym etapie, gdy dostêpny jest przycisk Anuluj.
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Przesy³anie danych z urz±dzeñ Nokia 9200 
Communicator

 Wybierz Pulpit→ Narzêdzia→ Przen. dan..

Aplikacja Przenoszenie danych s³u¿y do przesy³ania danych, 
np. kontaktów i ustawieñ, z urz±dzenia Nokia 9200 
Communicator do urz±dzenia Nokia 9300i za 
po¶rednictwem po³±czenia w podczerwieni lub 
kompatybilnej karty pamiêci.

Uwaga: Przed u¿yciem w urz±dzeniu Nokia 9300i 
istniej±cej, kompatybilnej karty pamiêci nale¿y 
przekonwertowaæ j± za pomoc± aplikacji 
Przenoszenie danych a nastêpnie zainstalowaæ 
ponownie aplikacje, które by³y wczeniej 
zainstalowanie na karcie pamiêci. Nie nale¿y 
jednak instalowaæ ponownie ¿adnych aplikacji 
przeznaczonych dla urz±dzenia Nokia 9210 
Communicator, które by³y zainstalowane 
fabrycznie na karcie pamiêci. Urz±dzenie Nokia 
9300i zawiera nowsze wersje tych aplikacji, które 
powinny byæ u¿ywane z tym urz±dzeniem.

Przed rozpoczêciem nale¿y upewniæ siê, ¿e w urz±dzeniach 
lub na karcie pamiêci znajduje siê wystarczaj±co du¿o 
wolnej pamiêci do przenoszenia danych. Wymagana ilo¶æ 
wolnej pamiêci zale¿y od ilo¶ci przesy³anych danych. 
Maj±c kompatybiln± kartê pamiêci, nale¿y w³o¿yæ j± do 
urz±dzenia Nokia 9200 Communicator, nawet je¶li dane 
maj± byæ przenoszone za po¶rednictwem po³±czenia w 
podczerwieni. Aplikacja Przenoszenie danych mo¿e 
wówczas wykorzystaæ kartê pamiêci w charakterze 
tymczasowej pamiêci masowej. Zastosowanie karty 
pamiêci przyspiesza ponadto proces przenoszenia danych.

Nie nale¿y korzystaæ z urz±dzenia Nokia 9300i, gdy 
u¿ywana jest aplikacja Przenoszenie danych. Je¶li to 
mo¿liwe, nale¿y wy³±czyæ telefon zewnêtrzny i upewniæ 
siê, ¿e bateria nie jest roz³adowana.

Wymagane mog± byæ dodatkowe czynno¶ci, które zale¿± 
od rodzaju przenoszonych danych, metody transmisji, ilo¶ci 
wolnej pamiêci w starszym modelu urz±dzenia lub na 
karcie pamiêci, a tak¿e od liczby udanych lub nieudanych 
transmisji informacji wykonanych wcze¶niej. Nale¿y 
uwa¿nie przeczytaæ instrukcje wy¶wietlane na ekranie 
telefonu. Pomagaj± one w przeprowadzeniu ca³ego 
procesu i zawieraj± informacje, których brakuje w 
niniejszym dokumencie.
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Aby przenie¶æ dane z urz±dzenia Nokia 9200 
Communicator:
1 Na ekranie startowym aplikacji Przenoszenie danych 

naci¶nij Continue transfer. Je¶li dane znajduj± siê na 
karcie pamiêci, w³ó¿ j± do urz±dzenia Nokia 9200 
Communicator.

2 W obu urz±dzeniach uaktywnij po³±czenie w 
podczerwieni, upewnij siê, ¿e porty podczerwieni 
znajduj± siê naprzeciwko siebie, a nastêpnie naci¶nij 
Kontynuuj. Zostanie nawi±zane po³±czenie w 
podczerwieni pomiêdzy tymi urz±dzeniami.

3 Naci¶nij Send data collector, aby wys³aæ narzêdzie Data 
collector do urz±dzenia Nokia 9200 Communicator. 
Narzêdzie Data collector jest wykorzystywane do 
zbierania danych z urz±dzenia Nokia 9200 
Communicator. Narzêdzie Data collector wysy³a siê 
tylko raz. Pó¼niejsze korzystanie z aplikacji Przenoszenie 
danych nie wymaga ponownego przesy³ania tego 
narzêdzia. Narzêdzie Data collector zostanie wys³ane 
do urz±dzenia Nokia 9200 Communicator jako 
wiadomo¶æ podczerwieni.

Je¿eli narzêdzie Data collector zosta³o ju¿ 
zainstalowane, przejd¼ do kroku 6.

4 Aby zainstalowaæ Modu³ zbierania danych:
• W urz±dzeniu Nokia 9200 Communicator wybierz 

wiadomo¶æ podczerwieni zawieraj±c± Modu³ 
zbierania danych (DataColl.SIS), a nastêpnie 
naci¶nij Otwórz. Je¶li opcja Otwórz jest 
niedostêpna, naci¶nij Zapisz, a nastêpnie otwórz 
plik z lokalizacji, w której zosta³ on zapisany.

• Po wy¶wietleniu pro¶by o potwierdzenie naci¶nij 
OK.

• Wybierz lokalizacjê Modu³u zbierania danych, a 
nastêpnie naci¶nij Wybierz.

• Po zakoñczeniu instalacji naci¶nij OK.
5 Je¿eli narzêdzie do zbierania danych zosta³o ju¿ 

zainstalowane na urz±dzeniu Nokia 9200 
Communicator, wybierz Pulpit→ Przen. dan. i 
naci¶nij Otwórz.

6 W urz±dzeniu Nokia 9300i nacinij Pod³±cz modu³ 
zbierania danych.

7 Wybierz dane, które chcesz przenie¶æ z urz±dzenia 
Nokia 9200 Communicator. Mo¿na przenosiæ dane z 
kalendarza, informacje o kontaktach, wiadomo¶ci, 
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ustawienia, dokumenty oraz zdjêcia. Niektóre pliki, np. 
wizytówki i wiadomo¶ci e-mail, które nie s± 
przechowywane w folderze Odebrane, nie zostan± 
przeniesione.

8 Naci¶nij Za pored. podczerw lub Za pored. karty 
pam.

9 Naci¶nij Rozpocznij przesy³anie.
10 Po wy¶wietleniu pro¶by o potwierdzenie naci¶nij 

Rozpocznij przesy³anie. Przesy³anie mo¿e zaj±æ du¿o 
czasu.

Je¶li proces przesy³ania zostanie przerwany, uruchom 
ponownie aplikacjê Przenoszenie danych i kontynuuj 
przesy³anie. Je¶li to nie pomo¿e, najwyra¼niej istnieje 
jaki¶ problem z danymi, które próbujesz przenie¶æ. 
Rozpocznij jeszcze raz od pocz±tku proces 
przenoszenia danych, ale nie zaznaczaj przesy³ania 

informacji, które prawdopodobnie powoduj± 
wyst±pienie problemu.

11 Je¶li przenosisz dane za po¶rednictwem karty pamiêci, 
wyjmij j± z urz±dzenia Nokia 9200 Communicator, 
w³ó¿ do urz±dzenia Nokia 9300i i naci¶nij Kontynuuj.
Je¶li korzystasz z podczerwieni, przejd¼ do punktu 11.

12 Naci¶nij OK.

13 Naci¶nij Zakoñcz, aby zakoñczyæ dzia³anie aplikacji lub 
Konwertuj karte pamieci, aby przekonwertowaæ kartê 
pamiêci do u¿ycia w urz±dzeniu Nokia 9300i. Aby 
mo¿na by³o korzystaæ z informacji w kontaktach i 
kalendarzu, które zosta³y zapisane na karcie pamiêci, 
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nale¿y przekonwertowaæ kartê do u¿ycia w urz±dzeniu 
Nokia 9300i.
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Przenoszenie numerów telefonów za pomoc± karty 
SIM

 Naci¶nij Kontakty.

Z telefonu GSM do urz±dzenia Nokia 9300i mo¿na 
skopiowaæ wszystkie lub tylko wybrane numery 
telefonów. Je¶li ten sam kontakt istnieje ju¿ w urz±dzeniu 
Nokia 9300i, zostan± utworzone powielone kontakty. 
Mo¿na je bêdzie pó¼niej usun±æ rêcznie.

Aby skopiowaæ numery telefonów za pomoc± karty SIM:
1 Skopiuj na kartê SIM numery, które chcesz przenie¶æ z 

innego telefonu, a nastêpnie postêpuj zgodnie ze 
wskazówkami podanymi w instrukcji obs³ugi telefonu.

2 Prze³ó¿ kartê SIM do urz±dzenia Nokia 9300i.
3 W urz±dzeniu Nokia 9300i naci¶nij Kontakty.

4 Wybierz Karta SIM i naci¶nij Otwórz.

5 Wybierz kontakty, które chcesz skopiowaæ, korzystaj±c 
ze standardowych metod wyboru. Na przyk³ad naci¶nij 
i przytrzymaj klawisz Shift, a nastêpnie zaznacz kilka 
kontaktów przy u¿yciu przycisku przewijania.
Aby skopiowaæ wszystkie kontakty z karty SIM do bazy 
danych kontaktów w urz±dzeniu Nokia 9300i, naci¶nij 
Ctrl+a (zaznacz wszystko), a nastêpnie naci¶nij Ctrl+c 
(kopiuj).

6 Naci¶nij Menu i wybierz Plik→ Wiêcej opcji→ Kopiuj 
do....



Pr
ze

no
sz

en
ie

 n
um

er
ów

 t
el

ef
on

ów
 z

a 
po

m
oc

± 
ka

rt
y 

SI
M

11Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7 Zaznacz Kontakty i naci¶nij Wybierz.

8 Aby potwierdziæ czynno¶æ, naci¶nij Kopiuj.

9 Po zakoñczeniu kopiowania naci¶nij Wyjd¼, aby 
zamkn±æ aplikacjê Kontakty.
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