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Instrukcja obs³ugi programu Unit converter
 Przejd¼ do aplikacji Converter.

To narzêdzie s³u¿y do konwersji jednostek miary. Aby 
otworzyæ narzêdzie do konwersji, w widoku g³ównym 
wybierz kategoriê konwersji, a nastêpnie naci¶nij Open 
(Otwórz).

Kategorie konwersji i domy¶lne jednostki s± nastêpuj±ce:

Narzêdzie do konwersji dla okre¶lonej kategorii konwersji 
sk³ada siê z dwóch ramek. W danym momencie mo¿e byæ 
aktywna tylko jedna ramka. W ramkach zawsze 
wy¶wietlane s± odpowiadaj±ce sobie warto¶ci. Po zmianie 
warto¶ci w jednej ramce zostanie automatycznie 
zaktualizowana warto¶æ w drugiej ramce.

Uwaga: Dok³adno¶æ kalkulatora jest 
ograniczona, dlatego mog± wyst±piæ b³êdy 
wynikaj±ce z zaokr±gleñ.

Zmiana jednostek
Czasami trzeba zmieniæ jednostki u¿ywane w okre¶lonej 
kategorii konwersji. Na przyk³ad w kategorii waluty 
zamiast konwersji z USD mo¿e byæ potrzebna konwersja z 
EUR.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kursy wymiany walut mog± zmieniaæ 
siê w czasie, dlatego korzystaj±c z konwertera jednostek, 
nale¿y upewniæ siê, ¿e informacje o odpowiednich 
walutach s± aktualne.
1 W widoku narzêdzia do konwersji dla okre¶lonej 

kategorii konwersji naci¶nij Change unit (Zmieñ 
jednostkê).

2 Wybierz odpowiedni± jednostkê z listy lub przeszukaj 
listê, wpisuj±c jednostkê w polu wyszukiwania.

3 Naci¶nij Select (Wybierz), aby zatwierdziæ zmianê lub 
Cancel (Anuluj), aby j± odrzuciæ.

Kategoria konwersji Jednostka A Jednostka B
Waluta EUR USD
Powierzchnia m2 cm2

Energia kcal kJ
D³ugo¶æ mi km
Masa lb kg
Moc hp kW
Ci¶nienie Pa bar
Temperatura F C
Czas d h
Prêdko¶æ mph km/h
Objêto¶æ gal (US) litr



In
st

ru
kc

ja
 o

bs
³u

gi
 p

ro
gr

am
u 

Un
it

 c
on

ve
rt

er

3Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Porz±dkowanie jednostek 
walutowych
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e operacje edytowania, usuwania i 
dodawania mo¿na przeprowadzaæ tylko na jednostkach 
walutowych.
1 W widoku g³ównym wybierz Currency (Waluta) i 

naci¶nij Open (Otwórz).
Je¶li edytujesz jednostkê walutow±, naci¶nij Change 
unit (Zmieñ jednostkê), wybierz odpowiedni± walutê i 
naci¶nij Select (Wybierz).

2 Przejd¼ do Menu A File (Plik) i wybierz jedn± z 
nastêpuj±cych opcji:
New currency... (Nowa waluta) - Dodawanie waluty.
Edit currency... (Edytuj walutê) - Edytowanie waluty.
Delete currency... (Usuñ walutê) - Usuwanie waluty.
Base currency... (Waluta podstawowa) - Ustawianie 
waluty podstawowej.

3 Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:
Name (Nazwa) - Nazwa jednostki walutowej.
Symbol - Skrót jednostki walutowej.

4 Naci¶nij Calculate ratio (Oblicz kurs), aby zdefiniowaæ 
wspó³czynnik konwersji wzglêdem jednostki 
podstawowej.

5 Okre¶l warto¶ci nowej i podstawowej jednostki 
walutowej, a nastêpnie naci¶nij OK.

6 Naci¶nij Done (Gotowe), aby zaakceptowaæ zmiany.


