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Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager
 Przejd¼ do aplikacji Zip Manager Pro.

Uwaga: W oddzielnej instrukcji obs³ugi 
urz±dzenia Nokia 9300i mo¿na znale¼æ 
informacje dotycz±ce obs³ugi i konserwacji 
urz±dzenia Nokia 9300i, w tym równie¿ wa¿ne 
informacje o bezpieczeñstwie.
Informacje na temat instalowania tego i 
innych produktów dostêpnych na dysku 
CD-ROM zawieraj±cym aplikacje dla 
urz±dzenia Nokia 9300i mo¿na znale¼æ w 
oddzielnej instrukcji instalacji, która znajduje 
siê na tym dysku CD-ROM.

Witamy w aplikacji Zip Manager
Zip Manager jest wszechstronnym i ³atwym w obs³udze 
programem do kompresji plików przeznaczonym dla 
urz±dzenia Nokia 9300i. Program Zip Manager zapewnia 
wygodne korzystanie z plików zip. Oferuje on interfejs 
graficzny umo¿liwiaj±cy dodawanie, wyodrêbnianie i 
otwieranie plików, a tak¿e wykonywanie innych poleceñ. 
U¿ytkownicy, którzy nie potrafi± obs³ugiwaæ plików zip, 
mog± korzystaæ z pomocy kreatorów.

Aplikacja Zip Manager wspó³pracuje z nastêpuj±cymi 
typami plików: WinZip do wersji 8.1, InfoZip do wersji 2.2 
i PkZip do wersji 6.0.

Archiwa zip
Archiwa zip s± plikami zawieraj±cymi inne pliki. Pliki 
zawarte w archiwum zip s± skompresowane w celu 
zmniejszenia ich rozmiaru. Pliki archiwów zip maj± 
rozszerzenie ZIP. Archiwa u³atwiaj± grupowanie plików, 
dziêki czemu przesy³anie i kopiowanie plików odbywa siê 
znacznie szybciej.

W aplikacji Zip Manager dodawanie oznacza 
kompresowanie plików i dodawanie ich do archiwum. 
Wyodrêbnianie polega na dekompresowaniu plików 
zawartych w archiwum i tworzeniu oddzielnych plików na 
dysku. Czasami zamiast dodawania u¿ywane s± terminy 
zipowanie lub pakowanie, a zamiast wyodrêbniania 
odzipowanie lub rozpakowywanie.

Archiwa zip zazwyczaj s± u¿ywane w nastêpuj±cych 
przypadkach:
• Wiele plików dostêpnych w internecie i w serwisach 

elektronicznych jest rozprowadzanych w postaci 
archiwów zip. Dziêki temu do uzyskania wszystkich 
potrzebnych plików jest wymagana tylko jedna 
operacja przesy³ania (pobranie), a czas przesy³ania 
plików jest mniejszy, poniewa¿ skompresowane pliki w 
archiwum maj± mniejsze rozmiary.

• Byæ mo¿e u¿ytkownik musi wys³aæ grupê zwi±zanych ze 
sob± plików. Zamiast rozprowadzania poszczególnych 
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plików czêsto ³atwiej rozprowadziæ je w postaci 
archiwum, korzystaj±c z zalet grupowania i kompresji.

• Niektóre wa¿ne pliki mog± byæ rzadko u¿ywane. Aby 
zaoszczêdziæ miejsce na dysku, mo¿na skompresowaæ 
te pliki i przechowywaæ je w archiwum, gdy nie s± 
u¿ywane, a rozpakowywaæ je tylko w razie potrzeby.

Korzystanie z kreatorów zip

U¿ytkownicy, którzy nie potrafi± obs³ugiwaæ archiwów zip, 
mog± korzystaæ z nastêpuj±cych kreatorów, którzy krok po 
kroku przeprowadz± ich przez najczê¶ciej wykonywane 
zadania:
• Kreator Extract Files (Wyodrêbnij pliki) wyodrêbnia 

pliki z archiwów zip.
• Kreator Archive Files (Archiwizuj pliki) tworzy archiwa 

zip.
• Kreator Zip & Mail (Skompresuj i wy¶lij) tworzy archiwa 

zip i wysy³a je poczt± e-mail.
• Kreator Easy Install (£atwa instalacja) instaluje 

oprogramowanie rozprowadzane w postaci archiwów 
zip.

• Kreator Zip & Backup (Skompresuj i utwórz kopiê 
zapasow±) tworzy kopie zapasowe folderów w postaci 
archiwów zip.

• Kreator Applications (Aplikacje) zarz±dza aplikacjami 
innych firm zainstalowanymi na urz±dzeniu.

Kreator Extract Files (Wyodrêbnij 
pliki)
Aby wyodrêbniæ pliki z archiwum zip:
1 Wybierz Extract Files (Wyodrêbnij pliki).
2 Zaznacz archiwum zip i naci¶nij OK.
3 Przejd¼ do lokalizacji, do której chcesz wyodrêbniæ 

pliki z archiwum zip, i naci¶nij OK.
Aplikacja Zip Manager wyodrêbni wszystkie pliki z 
archiwum.

Kreator Archive Files (Archiwizuj pliki)
Aby skompresowaæ pliki do archiwum zip:
1 Wybierz Archive Files (Archiwizuj pliki).
2 Wpisz nazwê nowego archiwum zip i naci¶nij OK. 

Naci¶nij Browse (Przegl±daj), aby wybraæ miejsce 
zapisania archiwum.

3 Zaznacz pliki, które maj± zostaæ dodane do archiwum 
zip, i naci¶nij OK.
Aplikacja Zip Manager utworzy nowe archiwum zip, 
skompresuje zaznaczone pliki i doda je do archiwum.



In
st

ru
kc

ja
 o

bs
³u

gi
 p

ro
gr

am
u 

Zi
p 

M
an

ag
er

4 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Kreator Zip & Mail (Skompresuj i 
wy¶lij)
Aby skompresowaæ pliki do postaci archiwum zip i wys³aæ 
je poczt± e-mail:
1 Wybierz Zip & Mail (Skompresuj i wy¶lij).
2 Wpisz nazwê nowego archiwum zip i naci¶nij OK.

Naci¶nij Browse (Przegl±daj), aby wybraæ miejsce 
zapisania archiwum.

3 Zaznacz pliki, które maj± zostaæ dodane do archiwum 
zip, i naci¶nij OK.
Aplikacja Zip Manager utworzy nowe archiwum, 
skompresuje zaznaczone pliki, doda je do archiwum i 
utworzy wiadomo¶æ e-mail z za³±czonym archiwum 
zip.

Uwaga: Aby mo¿na by³o wysy³aæ wiadomo¶ci 
e-mail, u¿ytkownik musi dysponowaæ kontem 
e-mail, a w urz±dzeniu musz± byæ prawid³owo 
skonfigurowane odpowiednie ustawienia. 
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w instrukcji 
obs³ugi urz±dzenia.

Kreator Easy Install (£atwa instalacja)
Aby zainstalowaæ oprogramowanie z archiwum zip:
1 Wybierz Easy Install (£atwa instalacja).
2 Zaznacz archiwum zip zawieraj±ce oprogramowanie, 

które chcesz zainstalowaæ, i naci¶nij OK.
Aplikacja Zip Manager wyodrêbni pliki instalacyjne i 
rozpocznie instalacjê.

Kreator Zip & Backup(Skompresuj i 
utwórz kopiê zapasow±) 

Kreator Zip & Backup (Skompresuj i utwórz kopiê 
zapasow±) umo¿liwia tworzenie kopii zapasowych 
folderów w archiwach zip, je¶li do urz±dzenia w³o¿ona jest 
karta pamiêci. Aplikacja Zip Manager tworzy na karcie 
pamiêci specjalny folder dla archiwów zip o nazwie Zip 
Manager Backup. Archiwa kopii zapasowych mo¿na w 
dowolnej chwili zaktualizowaæ, usun±æ lub przywróciæ 
zawarte w nich pliki.

Uwaga: Aby mo¿na by³o korzystaæ z tej funkcji, 
do urz±dzenia musi byæ w³o¿ona karta pamiêci 
z wystarczaj±c± ilo¶ci± wolnej pamiêci.

Aby utworzyæ kopiê zapasow± na karcie pamiêci:
1 Wybierz Zip & Backup (Skompresuj i utwórz kopiê 

zapasow±).
2 Wybierz < New Backup > (Nowa kopia zapasowa) i 

naci¶nij Backup (Utwórz kopiê zapasow±).
3 Wybierz folder, którego kopiê zapasow± chcesz 

utworzyæ, i naci¶nij OK.
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Aplikacja Zip Manager utworzy nowe archiwum, 
skompresuje zaznaczony folder i wszystkie jego 
podfoldery, a nastêpnie doda je do archiwum. 
Archiwum zip zostanie zapisane w folderze Zip 
Manager Backup na karcie pamiêci.

Aby zaktualizowaæ istniej±ce archiwum zip kopii 
zapasowej:
1 Wybierz Zip & Backup (Skompresuj i utwórz kopiê 

zapasow±).
2 Zaznacz archiwum kopii zapasowej, które ma zostaæ 

zaktualizowane, i naci¶nij Backup (Utwórz kopiê 
zapasow±).

Aby przywróciæ folder z archiwum zip kopii zapasowej:
1 Wybierz Zip & Backup (Skompresuj i utwórz kopiê 

zapasow±).
2 Zaznacz archiwum kopii zapasowej, która ma zostaæ 

przywrócona, i naci¶nij Restore (Przywróæ). Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e przywrócenie kopii zapasowej z archiwów 
zip wymaga wolnej pamiêci w urz±dzeniu.

Kreator Applications (Aplikacje)

Kreator Applications (Aplikacje) umo¿liwia pakowanie 
rzadko u¿ywanych aplikacji w celu zaoszczêdzenia 
miejsca na dysku urz±dzenia.

Aby skompresowaæ lub zdekompresowaæ dodatkowe 
aplikacje na urz±dzeniu:
1 Wybierz Applications (Aplikacje).
2 Zaznacz aplikacjê, któr± chcesz skompresowaæ lub 

zdekompresowaæ.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ponowne u¿ycie 
skompresowanych plików aplikacji wymaga ich 
wcze¶niejszego zdekompresowania.

3 Naci¶nij Compress (Skompresuj), aby skompresowaæ 
rzadko u¿ywane aplikacje i zaoszczêdziæ do 75% 
miejsca w pamiêci.
Naci¶nij Restore (Przywróæ), aby zdekompresowaæ 
aplikacjê.
Naci¶nij Free space (Wolne miejsce), aby sprawdziæ 
ilo¶æ wolnej pamiêci w urz±dzeniu i na karcie pamiêci.
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Korzystanie z widoku Archive 
(Archiwum)

Aby otworzyæ widok Archive (Archiwum) i korzystaæ z 
niego:
1 W widoku g³ównym aplikacji Zip Manager wybierz 

opcjê List Archives (Wy¶wietl archiwa).
2 Zaznacz archiwum, które chcesz wy¶wietliæ, i naci¶nij 

Open archive (Otwórz archiwum).

W widoku Archive (Archiwum) zostanie wy¶wietlona 
zawarto¶æ bie¿±cego archiwum. Mo¿na tu zobaczyæ 
nazwy, rozmiary, wspó³czynniki kompresji i sygnatury 
czasowe wszystkich plików zapisanych w archiwum. Listê 
mo¿na przewijaæ przy u¿yciu klawiszy strza³ek.

Korzystaj±c z przycisków poleceñ oraz z poleceñ menu, w 
widoku Archive (Archiwum) mo¿na wykonywaæ ró¿ne 
operacje, takie jak otwieranie plików zawartych w 
archiwum oraz dodawanie nowych plików do archiwum.

Otwieranie archiwum zip
Aby otworzyæ istniej±ce archiwum zip:
1 Przejd¼ do Menu → File (Plik) → Open archive... (Otwórz 

archiwum).
2 Zaznacz archiwum, które ma zostaæ otwarte, i naci¶nij 

OK.
Aplikacja Zip Manager otworzy archiwum i poka¿e jego 
zawarto¶æ w widoku Archive (Archiwum).

Tworzenie nowego archiwum zip
Aby utworzyæ nowe archiwum zip:
1 Przejd¼ do Menu → File (Plik) → New archive... (Nowe 

archiwum).
2 Wpisz nazwê nowego archiwum i naci¶nij OK.

Naci¶nij Browse (Przegl±daj), aby wybraæ miejsce 
zapisania archiwum.

3 Zaznacz pliki, które maj± zostaæ dodane do archiwum 
zip, i naci¶nij OK.
Aplikacja Zip Manager utworzy nowe archiwum zip, 
skompresuje zaznaczone pliki i doda je do archiwum.
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Wyodrêbnianie plików z archiwum zip

W trakcie wyodrêbniania plików aplikacja Zip Manager 
dekompresuje je i umieszcza w folderze wskazanym przez 
u¿ytkownika. Istnieje mo¿liwo¶æ przywracania ca³ych 
folderów z zachowaniem struktury podfolderów.

Aby wyodrêbniæ pliki z archiwum zip:
1 Otwórz archiwum zip, które ma zostaæ wyodrêbnione.
2 Przejd¼ do Menu → Actions (Czynno¶ci) → Extract all 

files... (Wyodrêbnij wszystkie pliki) lub Extract selected 
files... (Wyodrêbnij zaznaczone pliki).

3 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisaæ 
wyodrêbniane pliki.

4 Naci¶nij OK.
Aplikacja Zip Manager wyodrêbni wszystkie lub 
zaznaczone pliki z archiwum zip.

Opcje dostêpne przy wyodrêbnianiu plików:
• Overwrite existing files (Zast±p istniej±ce pliki) - Wybierz, 

czy przed zast±pieniem istniej±cych plików przez pliki 
pochodz±ce z archiwum ma byæ wy¶wietlany monit.

• Use folder names (U¿yj nazw folderów) - Aplikacja Zip 
Manager korzysta z nazw folderów (inaczej nazw 

¶cie¿ek) przechowywanych w archiwum. W przypadku 
wiêkszo¶ci operacji wyodrêbniania u¿ytkownicy 
pozostawiaj± tê opcjê w³±czon±. Je¶li opcja ta jest 
w³±czona, wszystkie nazwy folderów przechowywane 
w archiwum bêd± w razie potrzeby do³±czane do 
folderu docelowego. Je¶li opcja ta jest wy³±czona, 
wszystkie pliki bêd± wyodrêbniane do tego samego 
folderu, niezale¿nie od informacji o nazwach folderów 
przechowywanych w archiwum.

Dodawanie plików do archiwum zip

Aby dodaæ pliki do istniej±cego archiwum zip:
1 Otwórz archiwum zip, do którego chcesz dodaæ pliki.
2 Przejd¼ do Menu → Actions (Czynno¶ci) → Add files to 

archive... (Dodaj pliki do archiwum).
3 Zaznacz pliki, które maj± zostaæ dodane do archiwum 

zip, i naci¶nij OK.
Aby zaznaczyæ wiele plików, nacinij i przytrzymaj 
klawisz Shift, naciskaj±c jednoczenie klawisz strza³ki 
w górê lub w dó³.
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Po zakoñczeniu operacji przez aplikacjê Zip Manager 
lista plików w widoku Archive (Archiwum) zostanie 
zaktualizowana, aby pokazaæ nowe pliki w archiwum.

Podczas dodawania plików do archiwum zip oryginalne 
pliki nie s± usuwane z dysku. Aby po zakoñczeniu operacji 
dodawania oryginalne pliki zosta³y automatycznie 
usuniête, wybierz Actions (Czynno¶ci) → Move files to 
archive... (Przenie¶ pliki do archiwum).

Opcje dostêpne przy dodawaniu plików:
• Compression (Kompresja) - Okre¶la stopieñ kompresji 

plików.
• Include subfolders (Uwzglêdnij podfoldery) - Wszystkie 

podfoldery zawarte w zaznaczonych folderach zostan± 
równie¿ dodane do archiwum.

• Save extra folder info (Zapisz dodatkowe informacje o 
folderach) - Ka¿dy plik w archiwum zostanie zapisany 
z pe³n± ¶cie¿k± dostêpu.

Otwieranie pliku w archiwum zip
Aby otworzyæ plik w archiwum zip:
1 Otwórz archiwum zip.
2 Zaznacz plik, który chcesz otworzyæ.
3 Przejd¼ do Menu → Actions (Czynno¶ci) → Open file 

(Otwórz plik).
Aplikacja Zip Manager wyodrêbni zaznaczony plik z 
archiwum i otworzy go w odpowiedniej aplikacji.

Usuwanie plików z archiwum zip
Aby usun±æ pliki z archiwum zip:
1 Otwórz archiwum zip.
2 Zaznacz pliki do usuniêcia.
3 Przejd¼ do Menu → Actions (Czynno¶ci) → Delete 

selected files... (Usuñ zaznaczone pliki).
Aplikacja Zip Manager usunie zaznaczone pliki z 
archiwum.

Dodawanie komentarzy do archiwum 
zip
Aby dodaæ lub wyedytowaæ komentarz osadzony w 
archiwum zip:
1 Otwórz archiwum zip.
2 Przejd¼ do Menu → Actions (Czynno¶ci) → Comment 

(Komentarz).
3 Wpisz swoje komentarze.

Porz±dkowanie archiwów zip
Aby skopiowaæ, przenie¶æ, zmieniæ nazwê lub usun±æ 
archiwum zip:
1 Otwórz archiwum zip.
2 Przejd¼ do Menu → File (Plik) i wybierz jedn± z 

nastêpuj±cych opcji:
• Copy archive... (Kopiuj archiwum) - Kopiowanie 

archiwum do innego folderu lub na inny dysk.
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• Move archive... (Przenie¶ archiwum) - Przenoszenie 
archiwum do innego folderu lub na inny dysk.

• Rename archive... (Zmieñ nazwê archiwum) - Zmiana 
nazwy archiwum.

• Delete archive (Usuñ archiwum) - Usuwanie 
archiwum. Aby unikn±æ przypadkowego usuniêcia, 
zostanie wy¶wietlone okno dialogowe 
potwierdzenia.

Wy¶wietlanie w³a¶ciwo¶ci archiwum
Aby wy¶wietliæ w³a¶ciwo¶ci archiwum zip:
1 Otwórz archiwum, którego w³a¶ciwo¶ci chcesz 

wy¶wietliæ.
2 Przejd¼ do Menu → File (Plik) → Archive properties... 

(W³a¶ciwo¶ci archiwum).
Zostanie wy¶wietlony widok zawieraj±cy nastêpuj±ce 
informacje: nazwê archiwum, folder, rzeczywisty 
rozmiar archiwum w bajtach, liczbê plików w 
archiwum, ca³kowity rozmiar plików w archiwum, 
¶redni wspó³czynnik kompresji oraz datê i godzinê 
ostatniej aktualizacji archiwum.

Wy¶wietlanie w³a¶ciwo¶ci pliku
Aby wy¶wietliæ w³a¶ciwo¶ci pliku w archiwum zip:
1 Otwórz archiwum zip.
2 Zaznacz plik, którego w³a¶ciwo¶ci chcesz wy¶wietliæ.
3 Przejd¼ do Menu → Actions (Czynno¶ci) → File 

properties... (W³a¶ciwo¶ci pliku).

Zostanie wy¶wietlony widok zawieraj±cy nastêpuj±ce 
informacje: nazwê, folder, rozmiar, rozmiar po 
spakowaniu, wspó³czynnik kompresji oraz datê i 
godzinê ostatniej aktualizacji pliku.

Ochrona archiwum zip za pomoc± 
has³a
Aplikacja Zip Manager korzysta z formatu szyfrowania Zip 
2.0, który jest standardem bran¿owym.

Podczas próby wyodrêbnienia plików z archiwum zip 
chronionego has³em automatycznie zostanie wy¶wietlony 
monit z pro¶b± o wprowadzenie has³a.

Gdy archiwum zip jest chronione has³em, wa¿ne jest, aby 
podawaæ has³o po otwarciu lub po utworzeniu archiwum 
zip oraz przed dodaniem do niego jakichkolwiek plików.

Aby w³±czyæ ochronê archiwum zip za pomoc± has³a:
1 Utwórz lub otwórz archiwum zip.
2 Przejd¼ do Menu → Tools (Narzêdzia) → Set password... 

(Ustaw has³o), a nastêpnie okre¶l has³o.
3 Dodaj pliki do archiwum zip.
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Uwaga: Przy ka¿dej próbie otwarcia archiwum 
zip chronionego has³em wy¶wietlany jest 
monit z pro¶b± o wprowadzenie has³a. Nale¿y 
wybieraæ takie has³a, które s± ³atwe do 
zapamiêtania przez w³a¶ciciela, ale trudne do 
odgadniêcia przez inne osoby. Je¶li has³o do 
archiwum zip zostanie zapomniane, nie 
bêdzie mo¿na wiêcej otworzyæ tego archiwum 
ani wyodrêbniæ zapisanych w nim informacji.

Ustawianie preferencji 
archiwizowania
Aby ustawiæ preferencje archiwizowania:
1 Otwórz aplikacjê Zip Manager.
2 Przejd¼ do Menu → Tools (Narzêdzia) → Preferences... 

(Preferencje).
3 Zdefiniuj nastêpuj±ce opcje:

• Show system tree (Poka¿ drzewo systemowe) - 
Pokazywanie lub ukrywanie drzewa systemowego.

• Log (Rejestr) - Wszystkie czynno¶ci wykonywane 
przez aplikacjê Zip Manager bêd± zapisywane w 
pliku rejestru. 

• Temp folder on (Folder tymczasowy na dysku) - 
Wybór dysku, na którym aplikacja Zip Manager 
umieszcza pliki tymczasowe.

Wy¶wietlanie rejestru
Je¶li w oknie dialogowym Preferences (Preferencje) zosta³a 
w³±czona opcja rejestrowania, aplikacja Zip Manager 
zapisuje w pliku rejestru szczegó³owe informacje o 
wszystkich wykonywanych przez ni± czynno¶ciach.

Aby wy¶wietliæ rejestr:
1 Otwórz aplikacjê Zip Manager.
2 Przejd¼ do Menu → Tools (Narzêdzia) → Show log 

(Poka¿ rejestr).


