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DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e byæ 
niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegó³owe informacje znajdziesz na dalszych 
stronach tej instrukcji.

Nie pod³±czaj Wy¶wietlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej 
w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest 
zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ przyczyn± innych 
zagro¿eñ.

ZAK£ÓCENIA RADIOWE
Wszystkie urz±dzenia s± podatne na zak³ócenia radiowe, które wp³ywaj± na 
poprawno¶æ ich dzia³ania.

NIE U¯YWAJ URZ¡DZENIA NA TERENIE SZPITALA
Stosuj siê do obowi±zuj±cych przepisów i zasad. Nie pod³±czaj Wy¶wietlacza 
obrazów Nokia do sieci komórkowej w pobli¿u aparatury medycznej.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD
Nie pod³±czaj Wy¶wietlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej na stacjach 
benzynowych ani w pobli¿u sk³adów paliw lub chemikaliów.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW
Nie pod³±czaj Wy¶wietlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej w rejonie 
odpalania ³adunków wybuchowych. Zwróæ baczn± uwagê na wszystkie 
ograniczenia i stosuj siê do obowi±zuj±cych przepisów.

U¯YWAJ Z ROZWAG¡
U¿ywaj tylko w po³o¿eniu normalnym. Unikaj niepotrzebnego dotykania anteny.
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KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW
Instalacje i naprawy Wy¶wietlacza obrazów Nokia zlecaj wy³±cznie 
specjalistom.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Pod³±czaj±c urz±dzenie do innego urz±dzenia, zapoznaj siê z instrukcjami 
dotycz±cymi bezpieczeñstwa w jego instrukcji obs³ugi. Nie pod³±czaj do 
niezgodnych produktów.

KOPIE ZAPASOWE
Pamiêtaj o konieczno¶ci robienia kopii zapasowych wszystkich wa¿nych danych.

WODOODPORNO¦Æ
Wy¶wietlacz obrazów Nokia nie jest wodoodporny. Chroñ go przed wilgoci±.

WA¯NE:
£adowarek nale¿y u¿ywaæ w suchym otoczeniu. Urz±dzenia nie wolno ³adowaæ, 
kiedy samo urz±dzenie, ³adowarka lub ich czê¶ci s± wilgotne albo mokre. Je¿eli 
urz±dzenie poddano dzia³aniu s³onej wody, nale¿y szybko umyæ je szmatk± 
zmoczon± czyst± wod±, aby unikn±æ korozji. Nastêpnie urz±dzenie trzeba 
dok³adnie wytrzeæ do sucha.

Nie kieruj wi±zki promieni podczerwonych (IR) w stronê oczu. 
Nie dopuszczaj do zak³óceñ pracy innych urz±dzeñ wykorzystuj±cych 
promieniowanie podczerwone. Urz±dzenie spe³nia wymagania normy „Class 1 
Laser Product”.
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■ Us³ugi sieciowe
Wy¶wietlacz obrazów Nokia opisany w tej instrukcji zosta³ zatwierdzony do u¿ytku w sieci 
EGSM 900 i GSM1800.

Szereg funkcji omówionych w tej instrukcji okre¶la siê wspóln± nazw± „Us³ugi sieciowe”. S± 
to wyspecjalizowane us³ugi ¶wiadczone przez operatora sieci. Aby móc z nich korzystaæ, 
musisz najpierw wykupiæ abonament na ¿±dane us³ugi u ich dostawcy, który przy tej okazji 
udzieli ci odpowiednich instrukcji.

Uwaga: Niektóre sieci komórkowe mog± nie obs³ugiwaæ pewnych funkcji i (lub) 
specyficznych dla jakiego¶ jêzyka znaków.
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Wprowadzenie

Wy¶wietlacz obrazów Nokia SU-7 jest produktem z rodziny akcesoriów 
umo¿liwiaj±cych wy¶wietlanie obrazów cyfrowych wykonanych lub odebranych 
przez telefon Nokia z ³±czem podczerwieni lub inne kompatybilne urz±dzenia. 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿na pod³±czaæ do urz±dzeñ przez jego port 
podczerwieni. Po w³o¿eniu karty SIM do Wy¶wietlacza obrazów Nokia mo¿na 
tak¿e odbieraæ nowe obrazy jako wiadomo¶ci MMS.
Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿na postawiæ na stole i przegl±daæ obrazy 
pojedynczo lub jako pokaz slajdów. Wy¶wietlacz obrazów Nokia zawiera trzy 
obrazy standardowe. Nowe obrazy mo¿na ³atwo dodaæ z kompatybilnego 
urz±dzenia, a stare — usun±æ.
Zanim zaczniesz korzystaæ z Wy¶wietlacza obrazów Nokia, przeczytaj uwa¿nie 
niniejsz± instrukcjê obs³ugi.

■ Zasilanie
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki s³u¿±cej do zasilania tego urz±dzenia, sprawd¼ numer jej 
modelu. Dla Wy¶wietlacza obrazów Nokia jest przeznaczona ³adowarka ACW-5A.

Ostrze¿enie! Korzystaj wy³±cznie z ³adowarek zatwierdzonych przez producenta 
do u¿ytku z danymi akcesoriami. Stosowanie urz±dzeñ innego typu spowoduje 
uniewa¿nienie gwarancji na Wy¶wietlacz obrazów Nokia, a mo¿e byæ równie¿ 
niebezpieczne dla u¿ytkownika.

Skontaktuj siê ze sprzedawc±, aby uzyskaæ informacje o dostêpno¶ci 
zatwierdzonych do u¿ytku ³adowarek.
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Gdy od³±czasz przewód zasilaj±cy dowolne urz±dzenie elektryczne, zawsze chwytaj za 
wtyczkê – nigdy za przewód.

■ Dane techniczne
• Waga: 570 g

• D³ugo¶æ (maks.)/Szeroko¶æ (maks.)/Grubo¶æ (maks.):
170 mm/129 mm/123 mm

• Ekran: Pod¶wietlany i przepuszczaj±cy ¶wiat³o wy¶wietlacz kolorowy LCD typu 
STN, o przek±tnej 5,1 cala i rozdzielczo¶ci 320 x 240 w orientacji poziomej, 
4096 kolorów. Rozdzielczo¶æ obrazu w tych materia³ach mo¿e wydawaæ siê 
inna.

• Temperatura dzia³ania: 0oC do 40oC

• Zgodno¶æ: Wy¶wietlacz obrazów Nokia SU-7 jest zgodny z telefonami i innymi 
urz±dzeniami, które umo¿liwiaj± przesy³anie obrazów przez podczerwieñ 
(IrDA). Je¿eli wysy³ania obrazów przez podczerwieñ nie mo¿na aktywowaæ w 
telefonie, Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿e je z tego telefonu pobraæ po 
uaktywnieniu w telefonie ³±cza podczerwieni. Wy¶wietlacz obrazów Nokia 
mo¿e tak¿e odbieraæ obrazy za po¶rednictwem wiadomo¶ci MMS z wiêkszo¶ci 
telefonów z funkcjami wiadomo¶ci MMS.

• Standardy IrDA: IrOBEX 1.3 odbiór/wysy³anie, IrTranP odbiór

• Format obrazów: JPEG i GIF (ale nie animowany GIF)

• Rozmiar obrazów: Maksymalnie 1024 * 768, do 200 KB. Ze wzglêdu na ró¿ne 
techniki przetwarzania obrazu nawet do 1 MB.
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■ Format obrazu
Wy¶wietlacz obrazów Nokia konwertuje wszystkie odebrane obrazy na format 
JPEG o rozdzielczo¶ci 320 x 240. Je¶li rozdzielczo¶æ odebranego obrazu jest inna, 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia skaluje obraz, tak aby dopasowaæ go optymalnie do 
ekranu.

Obrazy przesy³ane z Wy¶wietlacza obrazów Nokia s± w formacie JPEG, poniewa¿ 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia nie przechowuje odebranych obrazów w formatach 
oryginalnych. Nale¿y zatem pamiêtaæ o wykonywaniu kopii zapasowych obrazów 
oryginalnych.
9Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



1. Opis urz±dzenia

Wy¶wietlacz obrazów Nokia ma nastêpuj±ce czê¶ci:

1. Ekran

2. Port podczerwieni (IR)

3. Przyciski steruj±ce

4. Podpórka na stó³

5. Z³±cze ³adowarki

6. Pokrywa tylna
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 10



Wy¶wietlacza obrazów Nokia u¿ywa siê za pomoc± przycisków steruj±cych 
znajduj±cych siê na górze urz±dzenia. Przyciski steruj±ce to:

1. W³±cznik/wy³±cznik
2. Przycisk wy¶wietlania/jasno¶ci
3. Przycisk obrotu
4. Prze³±cznik trzypozycyjny:

• Tryb pokazu slajdów 
• Tryb wy¶wietlania obrazu 
• Tryb edycji 

5. Przycisk „w górê”
6. Przycisk „w dó³”
7. Przycisk zaznaczania
8. Przycisk IrDA
Istniej± trzy sposoby naciskania przycisków. S± one nastêpuj±ce:
• Naci¶nij krótko — naci¶nij przycisk na krócej ni¿ sekundê
• Naci¶nij — naci¶nij przycisk na d³u¿ej ni¿ sekundê
• Naci¶nij i przytrzymaj — naci¶nij i przytrzymaj przycisk przez przynajmniej 

trzy sekundy
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Wska¼niki na ekranie

Ten wska¼nik pokazuje, ¿e dany obraz zosta³ zaznaczony do 
wy¶wietlania.

Pamiêæ w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia zape³ni³a siê; w Wy¶wietlaczu 
obrazów Nokia zapisano 50 obrazów. Je¶li pamiêæ zape³ni siê w 
po³owie przesy³ania obrazu, pozosta³e obrazy s± odrzucane.

Wy¶wietlacz obrazów Nokia obraca obraz o 90o zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara.

Wy¶wietlacz obrazów Nokia przechodzi do nastêpnego obrazu.

Wy¶wietlacz obrazów Nokia przechodzi do poprzedniego obrazu.

Ten wska¼nik potwierdza, ¿e obraz zosta³ usuniêty.

Ten wska¼nik miga, kiedy Wy¶wietlacz obrazów Nokia nawi±zuje 
po³±czenie przez podczerwieñ. Po nawi±zaniu po³±czenia i rozpoczêciu 
wysy³ania lub odbierania obrazu przez Wy¶wietlacz obrazów Nokia ten 
wska¼nik jest wy¶wietlany w sposób ci±g³y.

Ten wska¼nik potwierdza, ¿e obraz zosta³ odebrany lub przes³any 
(urz±dzenie odbieraj±ce potwierdzi³o odbiór obrazów).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 12



Wy¶wietlacz obrazów Nokia nie mo¿e wy¶wietliæ danego obrazu. Jest 
on na przyk³ad za du¿y lub w niezgodnym formacie.

W czasie przesy³ania obrazu wyst±pi³ b³±d.

Ten wska¼nik miga, kiedy Wy¶wietlacz obrazów Nokia pobiera 
przychodz±c± wiadomo¶æ MMS. Po zapisaniu wiadomo¶ci w 
Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wska¼nik jest wy¶wietlany w sposób 
ci±g³y do momentu sprawdzenia wiadomo¶ci oraz jej przyjêcia lub 
usuniêcia.

Nawi±zano po³±czenie z sieci±. Je¶li po³±czenie nie zosta³o nawi±zane, 
na ikonie znajduje siê znak /.

Us³uga GPRS jest dostêpna. Je¶li us³uga jest niedostêpna, na ikonie 
znajduje siê znak /.

Ten wska¼nik pokazuje, ile obrazów zaznaczono do wy¶wietlania i 
ile obrazów ³±cznie zosta³o zapisanych. Maksymalna liczba 
zapisanych obrazów to 50.

Pasek postêpu jest wy¶wietlany w czasie przetwarzania przez 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia odebranych obrazów.
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2. Rozpoczêcie pracy

■ Konfigurowanie Wy¶wietlacza obrazów Nokia
Ostrze¿enie! Aby unikn±æ zniszczenia karty SIM, nie instaluj, nie 
przesuwaj ani nie wyjmuj karty SIM, je¶li zasilacz jest pod³±czony do 
gniazda zasilania sieciowego.

1. Aby móc odbieraæ obrazy za po¶rednictwem wiadomo¶ci MMS, 
do Wy¶wietlacza obrazów Nokia nale¿y w³o¿yæ kartê SIM. 

1. Trzymaj±c Wy¶wietlacz obrazów Nokia z ekranem skierowanym w swoj± 
stronê, zdejmij pokrywê z ty³u Wy¶wietlacza obrazów Nokia, naciskaj±c j± 
w dó³ ku przodowi.

2. W³ó¿ kartê SIM do uchwytu karty SIM, tak aby powierzchnia kontaktowa 
karty SIM znajdowa³a siê na górze, a ¶ciêty róg karty znajdowa³ siê z prawej 
strony i by³ skierowany w stronê przeciwn± do Ciebie.

3. Za³ó¿ z powrotem pokrywê Wy¶wietlacza obrazów Nokia.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 14



2. Pod³±cz kabel ³adowarki do 
gniazda z ty³u Wy¶wietlacza 
obrazów Nokia (1).

3. £adowarkê pod³±cz do gniazdka 
sieciowego pr±du przemiennego.

4. Postaw Wy¶wietlacz obrazów 
Nokia na stole, tak aby przyciski 
steruj±ce znajdowa³y siê na 
górze. Je¶li wiêkszo¶æ obrazów 
jest wykonana w pozycji 
pionowej, Wy¶wietlacz obrazów 
Nokia mo¿na postawiæ w pionie, 
tak aby przyciski steruj±ce znajdowa³y siê z prawej strony ekranu.

Uwaga: Wszystkie urz±dzenia transmituj±ce dane na 
czêstotliwo¶ciach radiowych przesy³aj± sygna³y mog±ce zak³ócaæ 
pracê ró¿nych urz±dzeñ elektronicznych (komputer, telewizor itd.). 
Aby unikn±æ zak³óceñ, Wy¶wietlacz obrazów postaw w odpowiedniej 
odleg³o¶ci od innych urz±dzeñ elektronicznych.

Podpórkê na stó³ znajduj±c± siê z ty³u mo¿na obróciæ, aby zmieniæ k±t 
nachylenia Wy¶wietlacza obrazów Nokia (2).
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■ W³±czanie i wy³±czanie
Naci¶nij przycisk , aby w³±czyæ Wy¶wietlacz obrazów Nokia.

Je¶li karta SIM zosta³a w³o¿ona przed w³±czeniem Wy¶wietlacza obrazów, 
Wy¶wietlacz obrazów automatycznie ³±czy siê z sieci± komórkow±. Nie w³±czaj 
Wy¶wietlacza obrazów z w³o¿on± kart± SIM, je¶li u¿ytkowanie urz±dzeñ 
bezprzewodowych (takich jak telefony komórkowe) jest zabronione.

Naci¶nij przycisk , aby wy³±czyæ zasilanie.

Je¶li karta SIM jest pe³na, mo¿e min±æ minuta, zanim Wy¶wietlacz obrazów Nokia 
w³±czy siê i wy¶wietli pierwszy obraz.

Od³±cz Wy¶wietlacz obrazów Nokia od zasilania, kiedy nie jest on u¿ywany.

■ Wprowadzanie kodu PIN
Je¶li na karcie SIM w³±czono funkcjê pytania o kod PIN, Wy¶wietlacz obrazów 
Nokia po w³±czeniu zasilania wy¶wietla pytanie o kod PIN.

Uwaga: Aby wy³±czyæ pytanie o kod PIN, w³ó¿ kartê SIM do telefonu i 
wy³±cz pytanie o kod PIN zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 
instrukcji obs³ugi telefonu.

1. Naciskaj krótko przycisk  lub , dopóki nie zostanie pod¶wietlona 
pierwsza poprawna cyfra kodu PIN.

2. Naci¶nij krótko przycisk , aby wybraæ cyfrê.

Na ekranie pojawia siê znak * wskazuj±cy wybranie pierwszej cyfry.

3. Wybierz pozosta³e cyfry tak jak w krokach 1 i 2.
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4. Je¶li kod PIN jest poprawny, na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlona 
zostanie ikona . Je¶li kod PIN jest niepoprawny, wy¶wietlona zostanie ikona 

, a kod PIN nale¿y wprowadziæ ponownie.

■ Konfigurowanie ustawieñ MMS
Je¶li ustawienia MMS s± wstêpnie za³adowane w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia, 
mo¿na pomin±æ tê czê¶æ instrukcji, o ile nie zachodzi potrzeba ponownego 
skonfigurowania ustawieñ MMS. Zapytaj sprzedawcê, czy ustawienia MMS 
zosta³y wstêpnie za³adowane. Je¶li ustawienia nie zosta³y wstêpnie za³adowane, a 
chcesz odbieraæ obrazy za po¶rednictwem wiadomo¶ci MMS, mo¿esz 
skonfigurowaæ ustawienia MMS za po¶rednictwem wiadomo¶ci OTA 
(over-the-air) lub wiadomo¶ci SMS. 

Wielu operatorów oferuje tak¿e internetow± us³ugê OTA, dokonuj±c± 
automatycznych ustawieñ MMS. Sprawd¼ u operatora, czy ta us³uga jest 
dostêpna.

Je¶li konfiguracja jest poprawna, na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlana 
jest ikona . Je¶li konfiguracja jest niepoprawna, wy¶wietlana jest ikona , a 
wiadomo¶ci konfiguracyjne nale¿y przes³aæ ponownie.
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Wiadomo¶æ OTA
Ustawienia MMS mo¿na skonfigurowaæ wiadomo¶ci± OTA, je¶li operator 
zapewnia tak± us³ugê.

Uwaga: Przed odbiorem ustawieñ ustaw tryb edycji Wy¶wietlacza 
obrazów Nokia, przesuwaj±c prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

Prze¶lij wiadomo¶æ tekstow± 91 <numer_us³ugi> 
<tekst_ustalony_przez_operatora> z telefonu komórkowego pod numerem 
telefonu karty SIM w³o¿onej do Wy¶wietlacza obrazów Nokia. Na przyk³ad: 
91 12345 mms. Aby uzyskaæ w³a¶ciw± tre¶æ komunikatu, nale¿y skontaktowaæ 
siê z operatorem.

W Wy¶wietlaczu obrazów Nokia ta wiadomo¶æ s³u¿y do przes³ania kolejnej 
wiadomo¶ci do us³ugi OTA operatora. Po otrzymaniu przez Wy¶wietlacz obrazów 
Nokia odpowiedzi zawieraj±cej ustawienia MMS zostaj± one automatycznie 
zapisane.

Wiadomo¶ci SMS
Je¶li operator nie oferuje us³ugi OTA, mo¿na samodzielnie przes³aæ ustawienia do 
Wy¶wietlacza obrazów przy u¿yciu wiadomo¶ci SMS.

Uwaga: Przed wys³aniem ustawieñ ustaw tryb edycji Wy¶wietlacza 
obrazów Nokia, przesuwaj±c prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

Wymienione poni¿ej polecenia SMS nale¿y przes³aæ pod numer telefonu karty SIM 
w³o¿onej do Wy¶wietlacza obrazów Nokia. Aby uzyskaæ w³a¶ciwe warto¶ci 
potrzebne w tych poleceniach, nale¿y skontaktowaæ siê z us³ugodawc±.
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• 31 <nazwa_punktu_dostêpu>

To polecenie s³u¿y do ustawiania nazwy punktu dostêpu GPRS.

• 32 <adres_URL>
To polecenie s³u¿y do ustawiania adresu centrum wiadomo¶ci MMS.

• 41 <nazwa_u¿ytkownika>
To polecenie s³u¿y do ustawiania nazwy u¿ytkownika po³±czenia MMS.

• 42 <has³o>

To polecenie s³u¿y do ustawiania has³a po³±czenia MMS.

• 33 <adres_IP>
To polecenie s³u¿y do ustawiania adresu IP bramki.

• 27 <numer>
To polecenie s³u¿y do ustawiania numeru centrum wiadomo¶ci SMS.

• 43 <on_lub_off>

To polecenie s³u¿y do w³±czania (on) lub wy³±czania (off) pytania o has³o.

• 45 <on_lub_off>
To polecenie s³u¿y do w³±czania (on) lub wy³±czania (off) zabezpieczania 
po³±czenia.

• 44 <1_lub_2>
To polecenie s³u¿y do ustawiania metody uwierzytelniania po³±czenia. Istniej± 
dwie metody: normalna (1) lub bezpieczna (2).
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• 46 <1_lub_2>

To polecenie s³u¿y do ustawiania trybu sesji. Istniej± dwa tryby: tymczasowy 
(1) lub sta³y (2).

• 22 <on_lub_off>

To polecenie s³u¿y do w³±czania (on) lub wy³±czania (off) pytania o kod PIN.

• 99
To polecenie s³u¿y do przywracania ustawieñ fabrycznych. Wy¶wietlacz 
obrazów Nokia domy¶lnie nie ma ¿adnych ustawieñ MMS.

• 9
To polecenie s³u¿y do sprawdzania bie¿±cych ustawieñ. Wy¶wietlacz obrazów 
Nokia wysy³a ustawienia z powrotem pod numer, z którego wys³ano polecenie.

Polecenia mo¿na wysy³aæ pojedynczo lub po³±czyæ kilka w jednej wiadomo¶ci. 
£±cz±c polecenia, oddzielaj ka¿de z nich przecinkiem (bez spacji).
Na przyk³ad: 31 APN1,43 on,44 1.

W razie wys³ania b³êdnych poleceñ mo¿na je przes³aæ ponownie 
z w³a¶ciwymi warto¶ciami. Je¶li ustawienia s± poprawne, lecz Wy¶wietlacz 
obrazów Nokia nie odbiera obrazów za po¶rednictwem wiadomo¶ci MMS, 
skontaktuj siê z operatorem w celu rozwi±zania problemu.
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3. Korzystanie z Wy¶wietlacza obrazów 
Nokia

■ Wy¶wietlanie obrazów
Je¶li w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia jest tylko jeden obraz, jest on wy¶wietlany po 
w³±czeniu zasilania. Je¶li w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia jest wiêcej obrazów, 
mo¿na ustawiæ Wy¶wietlacz tak, aby wy¶wietlany by³ tylko jeden obraz lub kilka 
obrazów po kolei jak w pokazie slajdów.

Ustawianie Wy¶wietlacza obrazów Nokia tak, aby by³ wy¶wietlany jeden 
obraz:
1. Przesuñ prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .
2. Naciskaj krótko przycisk  lub , aby przewijaæ obrazy, i wybierz obraz, 

który ma zostaæ wy¶wietlony. Po przyci¶niêciu i przytrzymaniu przycisku  
lub  obrazy s± przewijane automatycznie co trzy sekundy.
Mo¿na przewijaæ wszystkie zaznaczone obrazy. Aby uzyskaæ informacje o 
zaznaczaniu obrazów, zobacz Edytowanie obrazów na stronie 22.

Ustawianie Wy¶wietlacza obrazów Nokia tak, aby by³ wy¶wietlany pokaz 
slajdów:
• Przesuñ prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

Wy¶wietlacz obrazów Nokia bêdzie wy¶wietlaæ wszystkie zaznaczone obrazy 
po kolei, a ka¿dy obraz bêdzie widoczny za ka¿dym razem przez 30 sekund. Aby 
uzyskaæ informacje o zaznaczaniu obrazów, zobacz Edytowanie obrazów na 
stronie 22.
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■ Edytowanie obrazów
Po w³±czeniu zasilania i uruchomieniu trybu edycji mo¿na usuwaæ obrazy oraz 
zaznaczaæ obrazy do wy¶wietlania. 

Usuwanie obrazów:
Pamiêtaj o tworzeniu kopii zapasowych obrazów — mo¿na na przyk³ad wys³aæ je 
do innego kompatybilnego urz±dzenia i tam je zapisaæ.

1. Przesuñ prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

2. Naciskaj krótko przyciski  lub , a¿ na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia 
wy¶wietli siê obraz, który ma zostaæ usuniêty.

3. Naci¶nij i przytrzymaj przyciski  i , a¿ wy¶wietlona zostanie ikona .

Zaznaczanie obrazów do wy¶wietlania:
1. Przesuñ prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

2. Naciskaj krótko przyciski  lub , aby przewijaæ obrazy.

3. Aby móc wy¶wietliæ obraz, zaznacz go, naciskaj±c krótko przycisk  w 
czasie wy¶wietlania obrazu. Wy¶wietlacz obrazów Nokia wy¶wietla ikonê  
dla wszystkich zaznaczonych obrazów. 
Aby usun±æ zaznaczenie obrazu, naci¶nij krótko przycisk , kiedy 
wy¶wietlany jest zaznaczony obraz.

Nowe obrazy, odbierane przez Wy¶wietlacz obrazów Nokia, s± zaznaczane 
automatycznie. Je¶li nie chcesz wy¶wietlaæ nowych obrazów, usuñ ich 
zaznaczenie w sposób opisany powy¿ej.
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Obracanie obrazów:

Obrazy mo¿na obracaæ w trybie edycji oraz w czasie wy¶wietlania obrazów.
Kiedy wy¶wietlany jest obraz, który ma zostaæ obrócony, naci¶nij przycisk , aby 
obróciæ go o 90o zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Wy¶wietlacz 
obrazów Nokia zapisze orientacjê obrazu i u¿yje jej podczas wy¶wietlania obrazu 
po raz kolejny.

■ W³±czanie i wy³±czanie wygaszacza ekranu
Wygaszacz ekranu mo¿na w³±czyæ, je¶li ekran ma zostaæ wy³±czony bez 
wy³±czania ca³ego urz±dzenia. Naci¶nij i przytrzymaj przycisk , 
aby w³±czyæ wygaszacz ekranu. Je¶li w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia s± 
niesprawdzone obrazy MMS, ikona  jest nadal wy¶wietlana mimo w³±czenia 
wygaszacza ekranu. Je¶li nowy obraz MMS zostanie pobrany w czasie, kiedy 
w³±czony jest wygaszacz ekranu, ikona  pojawi siê na ekranie.
Ekran mo¿na w³±czyæ ponownie, naciskaj±c dowolny przycisk steruj±cy.
Wygaszacz ekranu Wy¶wietlacza obrazów Nokia jest w³±czany automatycznie, 
je¶li przez 18 godzin nie by³y naciskane ¿adne przyciski.

■ Zmiana jasno¶ci ekranu
Po w³±czeniu zasilania mo¿na zmieniæ jasno¶æ ekranu, naciskaj±c krótko przycisk 

. Jest piêæ poziomów jasno¶ci, a przy ka¿dym naci¶niêciu przycisku  poziom 
jest podnoszony o jeden. Kiedy zostanie u¿yty najwy¿szy poziom jasno¶ci, to po 
naci¶niêciu przycisku  Wy¶wietlacz obrazów Nokia powraca do najni¿szego 
poziomu jasno¶ci.
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■ Wysy³anie obrazów z Wy¶wietlacza obrazów Nokia
Po w³±czeniu zasilania wybierz na ekranie Wy¶wietlacza obrazów Nokia obraz, 
który ma byæ wys³any.

1. W razie potrzeby w³±cz port podczerwieni urz±dzenia, do którego obraz ma byæ 
wys³any.

2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wy¶wietlacza obrazów Nokia 
oraz kompatybilnego urz±dzenia odbiorczego tak, aby miêdzy nimi nie by³o 
¿adnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odleg³o¶æ wynosi 1,5 m, 
natomiast k±t transmisji – 15o.

3. Naci¶nij przyciski  i , aby wys³aæ obraz. Podczas nawi±zywania przez 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia po³±czenia z urz±dzeniem odbieraj±cym miga 
ikona . Podczas przesy³ania obrazu ikona  przestaje migaæ. Po 
poprawnym przes³aniu obrazu na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlana 
jest ikona .

■ Odbieranie obrazów za pomoc± Wy¶wietlacza obrazów 
Nokia

Po w³±czeniu zasilania Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿e odbieraæ obrazy. 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia konwertuje odebrane obrazy w celu ich wy¶wietlenia. 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz Format obrazu na stronie 9.

Procedura odbierania obrazu zale¿y od urz±dzenia wysy³aj±cego. Je¶li urz±dzenie 
wysy³aj±ce mo¿e wysy³aæ obrazy w podczerwieni, mo¿na wys³aæ wybrane obrazy z 
tego urz±dzenia, kiedy Wy¶wietlacz obrazów Nokia jest w trybie pasywnego 
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odbioru podczerwieni. Je¶li wysy³ania obrazu nie mo¿na w³±czyæ w urz±dzeniu 
wysy³aj±cym, Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿e pobraæ wszystkie obrazy z 
domy¶lnego folderu obrazów urz±dzenia wysy³aj±cego w trybie aktywnego 
odbioru podczerwieni.

Odbieranie obrazów w podczerwieni:
1. Je¶li obrazy w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia maj± byæ przechowywane w 

okre¶lonej kolejno¶ci, naciskaj krótko przyciski  lub , aby przewin±æ listê 
do obrazu, za którym maj± siê znale¼æ nowe obrazy.

2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wy¶wietlacza obrazów Nokia 
oraz kompatybilnego urz±dzenia wysy³aj±cego tak, aby miêdzy nimi nie by³o 
¿adnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odleg³o¶æ wynosi 1,5 m, 
natomiast k±t transmisji – 15o.

3. Kiedy urz±dzenie wysy³aj±ce zaczyna wysy³anie obrazów, Wy¶wietlacz 
obrazów Nokia przechodzi w tryb pasywnego odbioru podczerwieni i 
wy¶wietlana jest ikona . Aby uzyskaæ wiêcej informacji o tym, jak 
rozpocz±æ wysy³anie z drugiego urz±dzenia, skorzystaj z jego instrukcji obs³ugi. 

4. W czasie przesy³ania obrazów na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlana 
jest ikona  oraz kolejne odbierane obrazy.

5. Po odebraniu obrazów Wy¶wietlacz obrazów Nokia wraca do poprzedniego 
trybu, a obrazy s± zapisywane jako kolejne po aktualnie wy¶wietlonym obrazie.

Aby edytowaæ nowe obrazy, zobacz Edytowanie obrazów na stronie 22.
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Pobieranie obrazów w podczerwieni:

Wy¶wietlacz obrazów Nokia pobiera wszystkie obrazy z domy¶lnego katalogu 
urz±dzenia ¼ród³owego obrazów. Maksymaln± liczb± obrazów w Wy¶wietlaczu 
obrazów Nokia jest 50. Je¶li ten limit zostanie osi±gniêty w czasie przesy³ania 
obrazów, przesy³anie zostaje zakoñczone, aby w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia 
zosta³o zapisanych tylko 50 obrazów.

1. Je¶li obrazy w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia maj± byæ przechowywane w 
okre¶lonej kolejno¶ci, naciskaj krótko przyciski  lub , aby przewin±æ listê 
do obrazu, za którym maj± siê znale¼æ nowe obrazy.

2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wy¶wietlacza obrazów Nokia 
oraz kompatybilnego urz±dzenia ¼ród³owego obrazów, tak aby miêdzy nimi nie 
by³o ¿adnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odleg³o¶æ wynosi 1,5 m, 
natomiast k±t transmisji – 15o.

3. W³±cz ³±cze podczerwieni urz±dzenia ¼ród³owego obrazów. 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, jak to zrobiæ, skorzystaj z instrukcji obs³ugi tego 
urz±dzenia. 

4. Naci¶nij przycisk , aby w³±czyæ tryb aktywnego odbioru podczerwieni. Na 
Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlana jest ikona .

5. Podczas przesy³ania obrazów na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlana 
jest ikona  oraz kolejne odbierane obrazy.

6. Po odebraniu wszystkich obrazów Wy¶wietlacz obrazów Nokia wraca do 
poprzedniego trybu, a obrazy s± zapisywane jako kolejne po aktualnie 
wy¶wietlonym obrazie.
Aby edytowaæ nowe obrazy, zobacz Edytowanie obrazów na stronie 22.
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■ Odbieranie obrazów za po¶rednictwem wiadomo¶ci 
MMS w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia

Uwaga: Wy¶wietlacz obrazów Nokia musi byæ pod³±czony do sieci komórkowej, 
aby móc korzystaæ z tej funkcji. Nie pod³±czaj Wy¶wietlacza obrazów Nokia do 
sieci komórkowej w miejscach, w których korzystanie z telefonów 
bezprzewodowych jest zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ 
przyczyn± innych zagro¿eñ.

Po w³±czeniu zasilania i pod³±czeniu Wy¶wietlacza obrazów Nokia do sieci 
komórkowej mo¿e on odbieraæ obrazy za po¶rednictwem wiadomo¶ci MMS. 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia konwertuje odebrane obrazy w celu ich wy¶wietlenia. 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz Format obrazu na stronie 9. Je¶li 
przychodz±ca wiadomo¶æ MMS zawiera d¼wiêk lub tekst, zapisany zostanie tylko 
obraz.

Nadej¶cie obrazu powoduje, ¿e Wy¶wietlacz obrazów Nokia przechodzi w tryb 
odbioru wiadomo¶ci MMS i wy¶wietlana jest ikona . 
Po pobraniu obrazu miga ikona , a obraz na ekranie nie zmienia siê, nawet je¶li 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia jest w trybie pokazu slajdów. 
Po zakoñczeniu pobierania ikona  przestaje migaæ. Je¶li w czasie pobierania 
obrazu zostanie wy³±czone zasilanie Wy¶wietlacza obrazów Nokia, wszystkie 
nieca³kowicie pobrane obrazy zostan± odrzucone.

Pobrany obraz nie jest wy¶wietlany, zanim nie zostanie sprawdzony. Ikona  
wy¶wietlana jest do momentu sprawdzenia oraz akceptacji lub usuniêcia obrazu. 
Je¶li pobrano wiele obrazów, ich liczba widoczna jest obok ikony.
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Sprawdzanie obrazów:

1. Je¶li obrazy w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia maj± byæ przechowywane w 
okre¶lonej kolejno¶ci, naciskaj krótko przyciski  lub , aby przewin±æ listê 
do obrazu, za którym maj± siê znale¼æ nowe obrazy.

2. Naci¶nij krótko przycisk , aby wy¶wietliæ najstarszy niesprawdzony obraz w 
pamiêci. Je¶li numer telefonu nadawcy jest znany, wy¶wietla siê on na ekranie 
wraz z pobranym obrazem.

3. Aby zapisaæ ten obraz, naci¶nij krótko przycisk . Obraz jest zapisywany jako 
kolejny za poprzednio wy¶wietlanym obrazem. Numer telefonu nie jest 
zapisywany.

Aby natychmiast usun±æ obraz, naci¶nij i przytrzymaj przyciski  i  do 
momentu  wy¶wietlenia ikony.
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Eksploatacja i konserwacja

Wy¶wietlacz obrazów Nokia nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki i 
wymaga umiejêtnej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek zapewni spe³nienie 
wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzenia przez wiele lat. 

• Przechowuj akcesoria w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• Chroñ Wy¶wietlacz obrazów Nokia przed wilgoci±. Opady, du¿a wilgotno¶æ i ciecze 
zawieraj±ce zwi±zki mineralne mog± powodowaæ korozjê obwodów elektronicznych.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj Wy¶wietlacza obrazów Nokia w miejscach brudnych i 
zapylonych. Mo¿e to bowiem spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci.

• Nie przechowuj Wy¶wietlacza obrazów Nokia w wysokiej temperaturze. Skraca ona 
¿ywotno¶æ baterii i podzespo³ów elektronicznych, mo¿e spowodowaæ odkszta³cenia, a 
nawet stopienie elementów plastykowych.

• Nie przechowuj Wy¶wietlacza obrazów Nokia w niskiej temperaturze. 
Gdy podczas pracy urz±dzenie ogrzewa siê (do normalnej temperatury), w jego wnêtrzu 
gromadzi siê wilgoæ, co mo¿e spowodowaæ uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie otwieraj obudowy Wy¶wietlacza obrazów Nokia. Niefachowa ingerencja mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie urz±dzenia.

• Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj Wy¶wietlacza obrazów Nokia. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia podzespo³ów 
elektronicznych. 

• Do czyszczenia Wy¶wietlacza obrazów Nokia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych detergentów. 

• Nie maluj i nie lakieruj Wy¶wietlacza obrazów Nokia. Farba lub lakier mog± skleiæ 
ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie urz±dzenia.
29Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Je¶li stwierdzisz usterki w dzia³aniu Wy¶wietlacza obrazów Nokia, dostarcz go do 
najbli¿szego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±zaniu problemu i w 
ewentualnej naprawie.

Aby przekazaæ urz±dzenie do recyklingu, skontaktuj siê z miejscowym punktem serwisowym 
firmy Nokia lub zapoznaj siê z lokalnymi przepisami na ten temat.
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WA¯NE INFORMACJE DOTYCZ¡CE 
BEZPIECZEÑSTWA

■ Zasilanie
Zasilacz ACW-5A Wy¶wietlacza obrazów przekszta³ca sieciowy pr±d przemienny na pr±d 
sta³y o niskim napiêciu.

Uwaga: Gniazdo zasilania powinno byæ ³atwo dostêpne i nie mo¿e byæ przykryte. Izolacja 
zasilacza jest klasy 2.

Ostrze¿enie! Niebezpieczne napiêcie! Nie otwieraj obudowy pod pokryw± tyln±.

Uwaga: Ten zasilacz jest przeznaczony tylko do u¿ytku w pomieszczeniach! Nie nara¿aj go 
na dzia³anie wody, deszczu ani kurzu.

Zasilacz nale¿y od³±czyæ od gniazda, kiedy urz±dzenie nie jest u¿ywane przez d³u¿szy okres 
lub kiedy zasilacz nie jest pod³±czony do urz±dzenia.

■ ¦rodowisko pracy
Pamiêtaj o konieczno¶ci stosowania siê do obowi±zuj±cych na danym obszarze przepisów. 
Zawsze od³±czaj Wy¶wietlacz obrazów Nokia od sieci komórkowej, gdy jego u¿ywanie jest 
zabronione lub mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe b±d¼ inne zagro¿enia.

Wy¶wietlacza obrazów Nokia u¿ywaj tylko w jego normalnych po³o¿eniach roboczych.

Nie k³ad¼ w pobli¿u Wy¶wietlacza obrazów Nokia kart kredytowych ani innych no¶ników 
magnetycznych, poniewa¿ zapisane w nich informacje mog± zostaæ wymazane.
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■ Urz±dzenia elektroniczne
W wiêkszo¶ci nowoczesne urz±dzenia elektroniczne s± dobrze ekranowane od wp³ywu 
sygna³ów o czêstotliwo¶ci radiowej (RF). Spotyka siê jednak i takie, które nie s± dostatecznie 
zabezpieczone przed sygna³ami radiowymi (RF) Wy¶wietlacza obrazów Nokia.
Odleg³o¶æ miêdzy stymulatorem serca i rêcznym telefonem komórkowym powinna byæ nie 
mniejsza ni¿ 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urz±dzeñ odleg³o¶æ minimalna, 
która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zak³óceniami. Zalecenie to jest zgodne z 
wynikami badañ prowadzonych niezale¿nie przez Wireless Technology Research. Osoby ze 
stymulatorami serca powinny:
• miêdzy pod³±czonym do sieci komórkowej Wy¶wietlaczem obrazów Nokia a 

stymulatorem utrzymywaæ odleg³o¶æ nie mniejsz± ni¿ 20 cm;
• natychmiast wy³±czyæ Wy¶wietlacz obrazów Nokia, je¶li zachodzi podejrzenie 

wyst±pienia zak³óceñ.

Aparaty s³uchowe
Niektóre telefony bezprzewodowe mog± powodowaæ zak³ócenia pracy aparatów 
s³uchowych. Nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem, je¶li stwierdzone zostan± takie zak³ócenia.

Inne aparaty medyczne
Praca ka¿dego urz±dzenia radiowego (a wiêc równie¿ Wy¶wietlacza obrazów Nokia) mo¿e 
powodowaæ zak³ócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie 
jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj siê z lekarzem lub producentem aparatury 
medycznej, aby rozstrzygn±æ wszelkie w±tpliwo¶ci i upewniæ siê, czy dany aparat jest 
odpowiednio zabezpieczony przed oddzia³ywaniem fal o czêstotliwo¶ci radiowej (RF). 
Od³±czaj Wy¶wietlacz obrazów Nokia od sieci komórkowej we wszystkich placówkach s³u¿by 
zdrowia, je¶li wymagaj± tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach 
zdrowia korzysta siê czêsto z aparatury, która jest niezwykle czu³a na fale radiowe 
emitowane ze ¼róde³ zewnêtrznych.
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Urz±dzenia oznakowane
Od³±cz Wy¶wietlacz obrazów Nokia od sieci komórkowej zawsze wtedy, gdy napotkasz 
plakat czy napis z takim wymaganiem.

■ Warunki fizyko-chemiczne gro¿±ce eksplozj±
Od³±cz Wy¶wietlacz obrazów Nokia od sieci komórkowej, je¶li znajdziesz siê w 
pomieszczeniu, w którym warunki fizyko-chemiczne mog± doprowadziæ do wybuchu. 
Zastosuj siê wtedy do wszystkich poleceñ i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra mo¿e 
spowodowaæ eksplozjê, w jej rezultacie uszkodzenie cia³a, a nawet ¶mieræ.

Zaleca siê od³±czenie Wy¶wietlacza obrazów Nokia od sieci komórkowej na terenie stacji 
benzynowych. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o zakazie u¿ywania sprzêtu radiowego w rejonach 
sk³adowania i dystrybucji paliw, w s±siedztwie zak³adów chemicznych oraz w rejonach 
przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których mo¿e doj¶æ do wybuchu, s± czêsto (ale nie zawsze) odpowiednio 
oznakowane. Do takich nale¿± pomieszczenia pod pok³adem ³odzi, miejsca sk³adowania i 
przepompowywania chemikaliów, pojazdy napêdzane ciek³ym gazem (propan, butan), 
tereny, których powietrze zawiera chemikalia b±d¼ py³y metali albo kurz pochodz±cy z 
ziaren ro¶lin zbo¿owych, a tak¿e wszystkie inne miejsca, w których ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa silnik samochodu nale¿a³oby wy³±czyæ.
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