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GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN

Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar 
doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr.

Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden 
olabileceði durumlarda Nokia Görüntü Çerçevesini cep telefonu þebekesine 
baðlamayýn.

GÝRÝÞÝM
Tüm cihazlar, performansý düþüren giriþime neden olabilir.

HASTANELERDE CÝHAZI KAPATIN
Her türlü düzenleme ve kurala uyun. Nokia Görüntü Çerçevesini týbbi cihazlarýn 
yakýnýnda cep telefonu þebekesine baðlamayýn.

BENZÝN ÝSTASYONLARINDA CÝHAZI KAPATIN
Nokia Görüntü Çerçevesini benzin istasyonlarý yakýnýnda cep telefonu 
þebekesine baðlamayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn.

PATLAMA YAPILAN YERLERDE CÝHAZI KAPATIN
Nokia Görüntü Çerçevesini patlama yapýlan yerlerin yakýnýnda cep telefonu 
þebekesine baðlamayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara 
uyun.

DÝKKATLÝ KULLANIN
Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn.
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YETKÝLÝ SERVÝS
Nokia Görüntü Çerçevesi cihazýný yalnýzca uzman personel monte edebilir veya 
onarabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným 
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

YEDEK KOPYALAR
Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Nokia Görüntü Çerçevesi, suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun.

ÖNEMLÝ:
Þarj cihazlarýný yalnýzca ýslak olmayan koþullarda kullanýn. Cihaz veya parçalarý 
ýslak veya nemliyse cihaza þarj cihazýyla güç vermeyin. Cihaz tuzlu suya maruz 
kalýrsa, paslanmasýný önlemek için temiz suyla ýslatýlmýþ nemli bir bezle hemen 
silin. Bu iþlemin ardýndan cihaz özenle kurulanmalýdýr.

Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne doðru tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla 
etkileþimine izin vermeyin. Bu aygýt, Sýnýf 1 Lazer ürünüdür.
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■ Þebeke Hizmetleri
Bu kýlavuzda açýklanan Nokia Görüntü Çerçevesi, EGSM 900 ve GSM1800 þebekelerinde 
kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr.

Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet 
saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir . Bu Þebeke Hizmetlerinden 
yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve 
kullaným yönergelerini almanýz gerekir.

Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri 
desteklemeyebilir.
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Giriþ

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-7, IrDA özellikli Nokia telefonlarý veya diðer uyumlu 
cihazlarýn çektiði veya aldýðý dijital resimleri görüntülemenize yarayan bir 
donaným ürünüdür. Nokia Görüntü Çerçevesini diðer cihazlara kýzýlötesi baðlantý 
noktalarýný kullanarak baðlayabilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesine bir SIM kart 
takarsanýz, yeni resimleri MMS mesajý olarak da alabilirsiniz.
Nokia Görüntü Çerçevesini bir masaya yerleþtirip resimlerinizi tek tek veya slayt 
gösterisi olarak izleyebilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesi önceden yüklenmiþ üç 
resimle gelir ve siz bunlara uyumlu bir cihazdan yeni resimler ekleyebilir veya eski 
resimleri silebilirsiniz.
Nokia Görüntü Çerçevesini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle 
okuyun.

■ Güç kaynaðý
Güç saðlamak için bu cihazla birlikte kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model 
numarasýný denetleyin. Nokia Görüntü Çerçevesi, ACW-5A þarj cihazýyla birlikte kullaným 
için tasarlanmýþtýr.

Uyarý! Bu özel donanýmla birlikte yalnýzca, kullanýlmasý imalatçýsý tarafýndan 
onaylanan þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, donaným için 
geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr.

Onaylý þarj cihazlarýný edinmek için bayinize baþvurun.

Herhangi bir donanýmýn elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan deðil, fiþten tutarak 
çekin.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 7



■ Teknik veriler
• Aðýrlýk: 570 gr

• Geniþlik (maks.) / yükseklik (maks.) / derinlik (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm

• Ekran: 5,1" arkadan ýþýklandýrýlmýþ geçirgen STN renkli LCD 320 x 240 yatay, 
4096 renk. Bu malzemelerdeki görüntü çözünürlüðü farklý görünebilir.

• Çalýþma sýcaklýðý: 0 oC - 40 oC

• Uyumluluk: Nokia Görüntü Çerçevesi SU-7, kýzýlötesi (IrDA) üzerinden resim 
göndermeyi destekleyen telefonlar ve diðer cihazlarla uyumludur. Resim 
gönderme telefondan etkinleþtirilemiyorsa (IrDA Gönder özelliði), Nokia 
Görüntü Çerçevesi, kýzýlötesi baðlantýsý etkinleþtirilmiþ uyumlu Nokia 
telefonlarýndan kendisi resim alabilir. Nokia Görüntü Çerçevesi ayrýca MMS 
üzerinden, MMS özellikli telefonlarýn çoðundan resim alabilir.

• IrDA standartlarý: IrOBEX 1.3 alma/gönderme, IrTranP alma

• Desteklenen resim biçimi: JPEG ve GIF (animasyonlu GIF dýþýnda)

• Desteklenen resim boyutu: maks 1024 * 768, en çok 200 kB. 
Resim iþleme tekniklerindeki farklýlýklar nedeniyle, bazý durumlarda en fazla 
1 MB.
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■ Resim biçimi
Nokia Görüntü Çerçevesi, alýnan resimlerin tümünü 320 x 240 piksel çözünürlüklü 
JPEG biçimine dönüþtürür. Alýnan resmin çözünürlüðü bu deðerle ayný deðilse, 
Nokia Görüntü Çerçevesi resmi ekrana en iyi þekilde sýðmasý için ölçeklendirir.

Nokia Görüntü Çerçevesi, alýnan resimlerin orijinal biçimlerini kaydetmediðinden 
resimleri JPEG biçminde gönderir. Bu nedenle orijinal resimlerinizin yedek 
kopyalarýný almayý unutmayýn.
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1. Genel bakýþ

Nokia Görüntü Çerçevesi aþaðýdaki parçalara sahiptir:

1. Ekran

2. Kýzýlötesi baðlantý noktasý

3. Kumanda tuþlarý

4. Masa desteði

5. Þarj cihazý konektörü

6. Arka kapak
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Nokia Görüntü Çerçevesini cihazýn üst tarafýndaki kumanda tuþlarý ile 
kullanabilirsiniz. Kumanda tuþlarý arasýnda þunlar vardýr:

1. Açma/Kapatma Tuþu
2. Göster/Parlaklýk tuþu
3. Döndürme tuþu
4. Üç konumlu düðme:

• Slayt gösterisi modu 
• Resim izleme modu 
• Düzenleme modu 

5. Yukarý tuþu
6. Aþaðý tuþu
7. Ýþaretleme tuþu
8. IrDA tuþu
Tuþlara basmanýn üç yolu vardýr. Bu yollar þunlardýr:
• Kýsaca basma - bir tuþa bir saniyeden kýsa süreyle basma
• Basma - bir tuþa en az bir saniye süreyle basma
• Basma ve tutma - tuþa basma ve tuþu en az üç saniye boyunca basýlý tutma
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 11



Ekrandaki göstergeler

Bu gösterge, resmin görüntülenmek üzere iþaretlendiðini gösterir.

Nokia Görüntü Çerçevesinin hafýzasý dolu, Nokia Görüntü Çerçevesine 
50 resim kaydedilmiþ. Resim aktarýmý sýrasýnda hafýza dolarsa resimlerin 
kalan bölümü alýnmaz.

Nokia Görüntü Çerçevesi, resmi saat yönünde 90o döndürüyor.

Nokia Görüntü Çerçevesi, bir sonraki resme geçiyor.

Nokia Görüntü Çerçevesi, bir önceki resme geçiyor.

Resmin baþarýyla silindiðini onaylar.

Nokia Görüntü Çerçevesi, IrDA baðlantýsý kurmaya çalýþtýðýnda bu 
gösterge yanýp sönmeye baþlar. Baðlantý kurulduðu zaman, Nokia 
Görüntü Çerçevesi resim alýrken veya gönderirken göstergenin ýþýðý 
sürekli olarak yanar.

Resimlerin baþarýyla alýndýðýný veya gönderildiðini gösterir (alan cihaz 
resmin alýndýðýný onaylar).
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Nokia Görüntü Çerçevesi resmi desteklemiyor. Çok büyük veya uyumlu 
bir biçime sahip deðil.

Resim aktarýmý sýrasýnda bir sorun oluþtu.

Nokia Görüntü Çerçevesi, gelen MMS mesajýný indirirken bu gösterge 
yanýp sönmeye baþlar. Mesaj Nokia Görüntü Çerçevesine kaydedildikten 
sonra, siz mesajý denetleyip kabul edene ya da silene kadar gösterge 
sürekli olarak yanmaya devam eder.

Þebeke baðlantýsý kuruldu. Baðlantý kurulmadýðý zaman, simgenin 
üzerinde / iþareti görünür.

GPRS hizmeti kullanýlabiliyor. Hizmet kullanýlamadýðý zamanlarda 
simgenin üzerinde / iþareti görünür.

Gösterge, görüntülenmek üzere iþaretlenen resimlerin ve 
kaydedilmiþ resimlerin toplam sayýsýný gösterir. Kaydedilebilecek 
maksimum resim sayýsý 50'dir.

Nokia Görüntü Çerçevesi alýnan resimleri iþlerken ilerleme çubuðu 
gösterilir.
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2. Baþlarken 

■ Nokia Görüntü Çerçevesi Ayarlarý
Uyarý! SIM kartýn hasar görmemesi için, güç kaynaðý duvardaki prize 
takýlýyken kartý yerinden oynatmayýn veya çýkartmayýn.

1. MMS üzerinden resim alabilmek için SIM kartý Nokia Görüntü Çerçevesine 
takmanýz gerekir.

1. Nokia Görüntü Çerçevesinin ekraný size doðru bakarken, Nokia Görüntü 
Çerçevesinin arka tarafýndaki kapaðý aþaðý ve öne doðru iterek çýkarýn.

2. SIM kartý, baðlantý yüzeyi yukarýya ve kesik köþesi sað tarafta ve size doðru 
bakacak þekilde SIM kart tutucusuna yerleþtirin.

3. Nokia Görüntü Çerçevesinin kapaðýný yerine takýn.
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2. Þarj cihazýnýn baðlantý ucunu 
Nokia Görüntü Çerçevesinin arka 
tarafýndaki yuvaya takýn (1).

3. Þarj cihazýný duvar prizine takýn.
4. Masa üzerindeki Nokia Görüntü 

Çerçevesini üst taraftaki kontrol 
tuþlarýyla ayarlayýn. 
Resimlerinizin çoðu dikeyse 
Nokia Görüntü Çerçevesini 
kontrol tuþlarý ekranýn sað 
tarafýna gelecek þekilde 
çevirebilirsiniz.

Not: Radyo dalgasý yayan cihazlarýn tümü farklý elektronik cihazlarda 
giriþime neden olabilecek sinyaller gönderebilir (PC, televizyon vs.). 
Giriþimi engellemek için Görüntü Çerçevesini elektronik cihazdan 
olabildiðinde uzaða yerleþtirin.

Nokia Görüntü Çerçevesinin konum açýsýný deðiþtirmek için arka taraftaki masa 
desteðini döndürebilirsiniz (2).

■ Açma ve kapatma
Nokia Görüntü Çerçevesini açmak için  düðmesine basýn.
SIM kart takýlýyken Görüntü Çerçevesini açarsanýz cihaz otomatik olarak cep 
telefonu þebekesine baðlanýr. Cep telefonlarýnýn (ya da benzeri cihazlarýn) 
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kullanýmýnýn yasak olduðu yerlerde SIM kart takýlýyken Görüntü Çerçevesini 
açmayýn.

Kapatmak için  tuþuna basýn.

SIM kart doluyken Nokia Görüntü Çerçevesinin açýlmasý ve ilk resmi göstermesi bir 
dakika kadar sürebilir.

Kullanmadýðýnýz zamanlarda Nokia Görüntü Çerçevesini fiþten çekin.

■ PIN kodunun girilmesi
SIM kartta PIN kodu sorma etkinse, cihaz açýldýðýnda Nokia Görüntü Çerçevesi PIN 
kodu sorusunu görüntüler.

Not: PIN kodu sormayý devreden çýkartmak isterseniz SIM kartý 
telefonunuza takýn ve PIN kodu sormayý telefonun kullanma kýlavuzunda 
gösterildiði gibi devreden çýkarýn.

1. PIN kodunun ilk numarasý vurgulanana kadar  veya  tuþlarýna basýn.

2. Numarayý seçmek için  tuþuna kýsa bir süre basýn.

Ýlk numaranýn seçildiðini göstermek üzere ekranda * karakteri görüntülenir.

3. Diðer numaralarý adým 1 ve adým 2'de gösterildiði gibi seçin.

4. PIN kodu doðruysa Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini görüntüler. PIN 
kodu hatalýysa  simgesi görüntülenir, bu durumda PIN kodunu yeniden 
girmeniz gerekir.
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■ MMS ayarlarýný yapýlandýrma
Nokia Görüntü Çerçevesine MMS ayarlarý önceden yüklenmiþse, 
MMS ayarlarýný yeniden yapýlandýrmak istemiyorsanýz bu bölümü atlayabilirsiniz. 
MMS ayarlarýnýn önceden yüklenmiþ olup olmadýðýný denetlemek için satýþ 
noktanýza baþvurun. Ayarlar önceden yüklenmemiþse ve MMS üzerinden resim 
almak isterseniz, MMS ayarlarýnýzý aþaðýda açýklandýðý gibi Þebeke mesajlarý veya 
SMS mesajlarý olarak yapýlandýrabilirsiniz. 

Operatörlerin çoðunun MMS ayarlarý için ayrýca bir web tabanlý Þebeke servisi 
saðladýðýný unutmayýn. Bu servisin mevcut olup olmadýðýný öðrenmek için 
operatörünüze danýþýn.

Yapýlandýrma baþarýlý olursa Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini görüntüler. 
Yapýlandýrma baþarýlý olmazsa  simgesi görüntülenir; bu durumda 
yapýlandýrma mesajlarýný yeniden göndermeniz gerekir.

Þebeke mesajý
Operatörünüz bu servisi saðlýyorsa MMS ayarlarýný bir Þebeke mesajý ile 
yapýlandýrabilirsiniz.

Not: Ayarlarý almadan önce Nokia Görüntü Çerçevesini üç konumlu 
düðmeyi kaydýrarak düzenleme moduna ayarlayýn .

Cep telefonunuzdan Nokia Görüntü Çerçevesine taktýðýnýz SIM kartýn telefon 
numarasýna metin mesajý gönderin 91 <servis_no> <operatöre_özel_metin>. 
Örneðin, 91 12345 mms. Mesajýn içeriði için operatörünüze danýþýn.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 17



Nokia Görüntü Çerçevesi, operatörün Þebeke Servisine bir baþka mesaj göndermek 
için bu mesajý kullanýr. Nokia Görüntü Çerçevesi, ayarlarý içeren bir yanýt aldýðýnda 
bunlarý otomatik olarak kaydeder.

SMS mesajlarý
Operatörünüz Þebeke Servisini desteklemiyorsa, ayarlarý SMS mesajlarý kullanarak 
Nokia Görüntü Çerçevesine kendiniz gönderebilirsiniz.

Not: Ayarlarý göndermeden önce Nokia Görüntü Çerçevesini üç konumlu 
düðmeyi  konumuna kaydýrarak düzenleme moduna ayarlayýn.

Aþaðýda sýralanan SMS komutlarýný Nokia Görüntü Çerçevesine taktýðýnýz SIM 
kartýn telefon numarasýna göndermelisiniz. Komutlarda kullanýlmasý gereken 
ifadeleri servis saðlayýcýnýza sorabilirsiniz.

• 31 <eriþim_noktasý_adý>
GPRS eriþim noktasý adýný ayarlama komutlarý.

• 32 <URL_adresi>

MMS Merkezi adreslerini ayarlama komutlarý.

• 41 <kullanýcýadý>
MMS baðlantýsýnýn kullanýcý adýný ayarlama komutu.

• 42 <parola>
MMS baðlantýsý için parola ayarlama komutu.

• 33 <IP_adresi>

Güvenlik duvarý IP adresini ayarlama komutu.
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• 27 <numara>

SMS Merkezi numarasýný ayarlama komutu.

• 43 <on_veya_off>
Parola istemeyi açýk veya kapalý olarak ayarlama komutu.

• 45 <on_veya_off>
Baðlantý güvenliðini açýk veya kapalý olarak ayarlama komutu.

• 44 <1_veya_2>

Baðlantý için kimlik doðrulama yöntemini ayarlama komutu. Yöntem, normal 
(1) veya güvenli (2) olabilir.

• 46 <1_veya_2>

Oturum modunu ayarlama komutu. Yöntem, geçici (1) veya sürekli (2) olabilir.

• 22 <on_veya_off>
PIN kodu sormayý etkinleþtirme veya devre dýþýna alma.

• 99
Fabrika ayarlarýný geri yükleme komutu. Nokia Görüntü Çerçevesi varsayýlan 
olarak MMS ayarýna sahip deðildir.

• 9
Geçerli ayarlarý denetleme komutu. Nokia Görüntü Çerçevesi, ayarlarý komutun 
gönderildiði numaraya geri gönderir.
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Komutlarý tek tek veya birden fazlasýný bir mesaj içinde birleþtirilmiþ olarak 
gönderebilirsiniz. Komutlarý birleþtirirseniz komutlarý virgülle (ara vermeden) 
birbirinden ayýrýn. Örneðin, 31 APN1,43 on,44 1.

Hatalý bir komut göndermiþseniz doðru deðerli komutu yeniden gönderebilirsiniz. 
Ayarlar doðru olduðu halde Nokia Görüntü Çerçevesi MMS üzerinden resim 
alamýyorsa, sorun giderme bilgileri için operatörünüze baþvurun.
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3. Nokia Görüntü Çerçevesini kullanma

■ Resimleri görüntüleme
Nokia Görüntü Çerçevesinde tek bir resim varsa, cihazý açtýðýnýz zaman bu resim 
görüntülenir. Nokia Görüntü Çerçevesinde birden fazla resim varsa, Nokia Görüntü 
Çerçevesini tek bir resmi veya birden fazla resmi slayt gösterisi olarak sýrayla 
gösterebilecek þekilde ayarlayabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesini bir resim gösterecek þekilde ayarlama:
1. Üç konumlu düðmeyi  konumuna getirin.

2. Resimler üzerinde gezinmek ve görüntülemek istediðiniz resmi seçmek için  
veya  tuþuna kýsa bir süre için basýn.  veya  tuþuna basar ve tuþu basýlý 
tutarsanýz resimler otomatik olarak 3 saniyelik aralýklarla kayar.

Ýþaretli resimlerin tümünü kaydýrabilirsiniz. Resimleri iþaretleme hakkýnda daha 
fazla bilgi için bkz: Resimleri düzenleme, sayfa 22.

Nokia Görüntü Çerçevesini slayt gösterisi yapacak þekilde ayarlama:
• Üç konumlu düðmeyi  konumuna getirin.

Nokia Görüntü Çerçevesi, iþaretli resimlerin tümünü, her biri 30 saniye süreyle 
görünecek þekilde dönüþümlü olarak görüntüler. Resimleri iþaretleme hakkýnda 
daha fazla bilgi için bkz: Resimleri düzenleme, sayfa 22.
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■ Resimleri düzenleme
Cihaz açýldýðýnda ve düzenleme modu etkinleþtirildiðinde resimleri silebilir ve 
istediðiniz resimleri izlemek için iþaretleyebilirsiniz. 

Resimleri silme:
Resimlerinizi, örneðin, baþka bir uyumlu cihaza gönderip kaydederek yedek 
kopyalarýný almayý unutmayýn.

1. Üç konumlu düðmeyi  konumuna getirin.

2. Nokia Görüntü Çerçevesi, silmek istediðiniz resmi görüntüleyene kadar  
veya  tuþlarýna kýsa bir süre basýn.

3.  simgesi görüntülenene kadar  ve  tuþlarýna basýn ve tuþlarý basýlý 
tutun

Resimleri görüntülemek için iþaretleme:

1. Üç konumlu düðmeyi  konumuna getirin.

2. Resimler üzerinde ilerlemek için  veya  tuþuna kýsa bir süre basýn.

3. Bir resmi görüntülemek isterseniz, resim görüntülenirken  tuþuna 
basarak resmi iþaretleyin. Nokia Görüntü Çerçevesi, iþaretli resimlerin tümü 
için  simgesini görüntüler. Bir resmin iþaretini kaldýrýyorsanýz, iþaretli resim 
görüntülenirken  tuþuna kýsa bir süre basýn.

Nokia Görüntü Çerçevesi, yeni bir resim aldýðýnda resmi otomatik olarak 
iþaretler. Görüntülemek istemediðiniz yeni resimlerin iþaretlerini yukarýda 
anlatýlan þekilde kaldýrabilirsiniz.
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Resimleri döndürme:

Resimleri hem düzenleme modunda hem de görüntülerken döndürebilirsiniz.

Döndürmek istediðiniz resim ekrandayken 90o saat yönünde döndürmek için  
tuþuna basýn. Nokia Görüntü Çerçevesi, resmin yönünü kaydeder ve resmi bir daha 
görüntülediðinde yeni yönü kullanýr.

■ Ekran koruyucuyu açma ve kapatma
Ekraný, cihazý kapatmadan kapatmak isterseniz ekran koruyucuyu 
etkinleþtirebilirsiniz. Ekran koruyucuyu etkinleþtirmek için  tuþuna basýn ve 
tuþu basýlý tutun. Nokia Görüntü Çerçevesinde iþaretsiz MMS mesajlarý varsa, 
ekran koruyucu etkinleþtirildiðinde bile  simgesi görüntülenmeye devam eder. 
Ekran koruyucu açýkken yeni bir MMS resmi indirilse de ekranda  simgesi 
görüntülenmeye devam eder.

Ekraný kontrol tuþlarýnýn herhangi birine basarak yeniden açabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesi, tuþlardan hiçbirine 18 saat süreyle basýlmazsa ekran 
koruyucuyu otomatik olarak etkinleþtirir.

■ Ekran parlaklýðýný deðiþtirme
Cihaz açýkken ekran parlaklýðýný  tuþuna kýsa bir süre basarak deðiþtirebilirsiniz. 
Beþ parlaklýk düzeyi vardýr;  tuþuna her basýþýnýzda düzey bir artar. En yüksek 
parlaklýk düzeyi kullanýlýrken  tuþuna basýldýðýnda Nokia Görüntü Çerçevesi en 
düþük parlaklýk düzeyine döner.
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■ Nokia Görüntü Çerçevesinden resim gönderme
Cihaz açýkken Nokia Görüntü Çerçevesinin ekranýnda göndermek istediðiniz resmi 
seçin.
1. Gerekirse resmi göndermek istediðiniz cihazýn kýzýlötesi baðlantý noktasýný 

etkinleþtirin.
2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve alýcý uyumlu cihazýn kýzýlötesi baðlantý 

noktalarýný birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasýnda hiçbir engel 
bulunmadýðýndan emin olun. Ýzin verilen maksimum uzaklýk 1,5 m ve geçirme 
açýsý 15o olabilir.

3. Resmi göndermek için  ve  tuþuna basýn. Nokia Görüntü Çerçevesi alýcý 
cihazla baðlantý kurmaya çalýþýrken  simgesi yanýp söner. Resim aktarýmý 
sýrasýnda  simgesinin yanýp sönmesi durur. Resim güvenli bir þekilde 
gönderildikten sonra Nokia Görüntü Çerçevesi  simgesini görüntüler.

■ Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim alma
Cihaz açýkken Nokia Görüntü Çerçevesi resim alabilir. Nokia Görüntü Çerçevesinin 
aldýðý resimleri görüntülemek üzere dönüþtürdüðünü unutmayýn. Daha fazla bilgi 
için bkz: Resim biçimi, sayfa 9.

Resim alma yordamý gönderen cihaza göre farklýlýk gösterir. Gönderen cihaz 
resimleri kýzýlötesi baðlantý üzerinden gönderebiliyorsa, seçili resimleri Nokia 
Görüntü Çerçevesi pasif kýzýlötesi alma modundayken cihazdan gönderebilirsiniz. 
Resim gönderme, gönderen cihazdan etkinleþtirilemiyorsa Nokia Görüntü 
Çerçevesi, aktif Kýzýlötesi alma modunu kullanarak gönderen cihazýn varsayýlan 
resim klasöründen tüm resimleri kendisi alabilir.
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Kýzýlötesi üzerinden resim alma:

1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sýrada olmasýný isterseniz, 
 veya  tuþlarýna, yeni resmi arkasýna kaydetmek istediðiniz resme 

ilerlemek için kýsa bir süre basýn.

2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve uyumlu gönderen cihazýn kýzýlötesi baðlantý 
noktalarýný birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasýnda bir engel 
bulunmadýðýndan emin olun. Ýzin verilen maksimum uzaklýk 1,5 m ve geçirme 
açýsý 15o olabilir.

3. Gönderen cihaz resim göndermeye baþladýðýnda, Nokia Görüntü Çerçevesi 
pasif Kýzýlötesi alma moduna geçer ve  simgesini görüntüler. Gönderme 
iþleminin baþka bir cihazdan nasýl baþlatýlabileceði hakkýnda daha fazla bilgi 
için, söz konusu cihazýn kullaným kýlavuzuna bakýn. 

4. Aktarým sýrasýnda Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini ve alýnan resimleri 
tek tek gösterir.

5. Resimler alýndýktan sonra Nokia Görüntü Çerçevesi önceki moda döner ve 
resimler görüntülenmekte olan resimden sonraki resim olarak kaydedilir.

Yeni resimleri düzenlemek isterseniz bkz: Resimleri düzenleme, sayfa 22.
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Kendi kendine kýzýlötesi üzerinden resim alma:

Nokia Görüntü Çerçevesi, resim kaynaðý cihazýn varsayýlan dizinindeki tüm 
resimleri kendisi alýr. Nokia Görüntü Çerçevesindeki maksimum resim sayýsý 50'dir. 
Bu sýnýra resim aktarýmý sýrasýnda ulaþýlmasý durumunda aktarým sonlandýrýlýr ve 
Nokia Görüntü Çerçevesi içine yalnýzca 50 resim kaydedilir.

1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sýrada olmasýný isterseniz, 
 veya  tuþlarýna, yeni resmi arkasýna kaydetmek istediðiniz resme 

ilerlemek için kýsa bir süre basýn.

2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve uyumlu resim kaynaðý cihazýn kýzýlötesi 
baðlantý noktalarýný birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasýnda bir engel 
bulunmadýðýndan emin olun. Ýzin verilen maksimum uzaklýk 1,5 m ve geçirme 
açýsý 15o olabilir.

3. Resim kaynaðý cihazýn kýzýlötesi baðlantýsýný etkinleþtirin. Bunun nasýl 
yapýlacaðý hakkýnda daha fazla bilgi için, söz konusu cihazýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn. 

4. Aktif kýzýlötesi alma moduna girmek için  tuþuna basýn. Nokia Görüntü 
Çerçevesi,  simgesini görüntüler.

5. Aktarým sýrasýnda Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini ve alýnan resimleri 
tek tek gösterir.

6. Tüm resimler alýndýktan sonra Nokia Görüntü Çerçevesi önceki moda döner ve 
resimler görüntülenmekte olan resimden sonraki resim olarak kaydedilir.

Yeni resimleri düzenlemek isterseniz bkz: Resimleri düzenleme, sayfa 22.
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■ MMS üzerinden Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim 
alma

Not: Bu iþlevi kullanabilmesi için Nokia Görüntü Çerçevesi cep telefonu 
þebekesine baðlanmýþ olmalýdýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya 
etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda 
Nokia Görüntü Çerçevesi'ni cep telefonu þebekesine baðlamayýn.

Cihaz açýkken ve Nokia Görüntü Çerçevesi cep telefonu þebekesine baðlýyken 
MMS üzerinden resim alabilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesinin aldýðý resimleri 
görüntülemek üzere dönüþtürdüðünü unutmayýn. Daha fazla bilgi için bkz: Resim 
biçimi, sayfa 9. Gelen MMS mesajlarý ses veya metin içeriyorsa yalnýzca resimler 
kaydedilir.

Gelen resim, Nokia Görüntü Çerçevesinin MMS alma moduna girmesini ve  
simgesini görüntülemesini saðlar. Resim indirilirken  simgesi yanýp sönmeye 
baþlar ekrandaki resim Nokia Görüntü Çerçevesi slayt gösterisi modunda olsa dahi 
deðiþmez. Ýndirme iþlemi tamamlandýðýnda  simgesinin yanýp sönmesi durur. 
Nokia Görüntü Çerçevesini gücünü görüntü indirilirken kapatýrsanýz, eksik olarak 
indirilmiþ resimlerin tümü silinir.

Ýndirilen resim, siz resmi denetlemeden önce görüntülenmez.  simgesi, silinen 
resmi kabul edene veya reddedene kadar görüntülenir. Birden fazla resim 
indirilmiþse, indirilen resim sayýsý simgenin yanýnda görüntülenir.
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Resimleri denetleme:

1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sýrada olmasýný isterseniz, 
 veya  tuþlarýna, yeni resmi arkasýna kaydetmek istediðiniz resme 

ilerlemek için kýsa bir süre basýn.

2. Hafýzadaki en eski denetlenmemiþ resmi görüntülemek için  tuþuna kýsaca 
basýn. Gönderenin telefon numarasý bilinmiyorsa indirilen resimle birlikte 
ekranda görüntülenir.

3. Resmi kaydetmek isterseniz  tuþuna kýsa bir süre basýn. Resim önceden 
görüntülenen resmin arkasýna kaydedilir. Telefon numarasý kaydedilmez.

Resmi hemen silmek isterseniz,  simgesi görüntülenen kadar  ve  
tuþlarýna basýn ve tuþlarý basýlý tutun.
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Bakým ve Onarým

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-7, yüksek teknoloji kullanýlarak üretilmiþ, üstün tasarýma sahip 
bir üründür ve dikkatli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler herhangi bir garanti 
yükümlülüðünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanmanýza 
yardýmcý olacaktýr. 

• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

• Nokia Görüntü Çerçevesini ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su 
buharý, elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareketli 
parçalarý zarar görebilir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini sýcak yerlerde tutmayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik 
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri 
eðebilir veya eritebilir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini soðuk yerlerde tutmayýn. Normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, 
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi 
kulaklýklý mikrofon setine zarar verebilir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert 
kullanýmý, iç devre kartlarýna zarar verebilir. 

• Nokia Görüntü Çerçevesini silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da 
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 

• Nokia Görüntü Çerçevesini boyamayýn. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun 
biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.
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Nokia Görüntü Çerçevesi düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. Buradaki 
personel size yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.

Çevreye duyarlý bir geri dönüþüm yöntemi için, bölgenizdeki Nokia servis noktasýna baþvurun 
ve evde kullanýlan elektronik cihazlarýn atýlmasý konusuyla ilgili yerel mevzuata bakýn.
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ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ

■ Güç kaynaðý
Görüntü Çerçevesi ACW-5A güç kaynaðý þebeke gücünü düþük voltaj doðru akýma 
dönüþtürür.

Not: Güç kaynaðýnýn yuvasý kolay eriþebileceðiniz bir yerde olmalý ve üzeri örtülü 
olmamalýdýr. Güç kaynaðý yalýtým sýnýf-2 örtülüdür.

Uyarý! Tehlikeli Akým. Arka kapaðýn altýndaki bölmeyi açmaya çalýþmayýn.

Not: Güç kaynaðý yalnýzca kapalý mekanlarda kullanýlabilir! Birimi su, yaðmur veya toza 
maruz býrakmayýn.

Cihaz uzun bir süre kullanýlmayacaksa veya güç kaynaðýnýn cihaza baðlý olmadýðý 
zamanlarda güç kaynaðý yuvadan ayrýlmalýdýr.

■ Çalýþma ortamý
Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayý unutmayýn ve kullanýmýn yasak 
olduðu veya etkileþim veya tehlikeye neden olabileceði yerlerde Nokia Görüntü Çerçevesini 
cep telefonu þebekesine baðlamayýn.

Nokia Görüntü Çerçevesini yalnýzca normal çalýþma konumlarýnda kullanýn.

Kredi kartý veya diðer manyetik depolama ortamlarýný Nokia Görüntü Çerçevesinin yanýna 
koymayýn; depolanmýþ bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar
Modern elektronik aletlerin çoðu, radyo (RF) sinyallerine karþý korumalýdýr. Ancak bazý 
elektronik aletler Nokia Görüntü Çerçevesinden çýkan RF sinyallerine karþý korumalý 
olmayabilir.
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Bu cihazlarýn imalatçýlarý, potansiyel bir etkileþimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir 
telefonla düzenleyici arasýnda en az 20 cm uzaklýk bulundurulmasýný önermektedir. Bu 
öneriler, Telsiz Teknolojisi Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan baðýmsýz araþtýrma ve önerilerle 
de uyumludur. Kalp atýþý düzenleyicisi kullanan kiþiler:

• Nokia Görüntü Çerçevesi cep telefonu þebekesine baðlýyken, Nokia Görüntü Çerçevesini 
düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklýkta tutmalýdýr.

• Etkileþim olduðundan þüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa Nokia Görüntü 
Çerçevesini hemen kapatýn.

Ýþitme cihazlarý
Bazý telsiz dijital telefonlar bazý iþitme cihazlarýyla etkileþime neden olabilirler. Böyle bir 
etkileþim olduðunda, servisinize danýþabilirsiniz.

Diðer týbbi cihazlar
Nokia Görüntü Çerçevesi dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli 
ölçüde korunmayan týbbi aletlerle etkileþime neden olabilir. Bir hekime veya týbbi aletin 
imalatçýsýna danýþarak, dýþtan gelen RF enerjisine karþý yeterli derecede korunup 
korunmadýklarýný sorun ve varsa diðer sorularýnýza da yanýt alýn. Saðlýk kuruluþlarýndaki 
uyarýlarý dikkate alarak, Nokia Görüntü Çerçevesinin cep telefonu þebekesiyle baðlantýsýný bu 
gibi yerlerde mutlaka kapatýn. Hastaneler ve diðer saðlýk kuruluþlarýnda, dýþtan gelen RF 
enerjisine duyarlý aletler kullanýlýyor olabilir.

Levhalar
Nokia Görüntü Çerçevesinin cep telefonu þebekesiyle baðlantýsýný kapatmanýzý isteyen 
levhalarýn bulunduðu yerlerde bu uyarýlara uyun.
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■ Potansiyel patlayýcý madde bulunan ortamlar
Potansiyel olarak patlayýcý madde içeren herhangi bir alanda Nokia Görüntü Çerçevesinin 
cep telefonu þebekesiyle baðlantýsýný kesin ve tüm iþaret ve talimatlara uyun. Böyle 
alanlardaki kývýlcýmlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangýna 
sebep olabilirler.

Kullanýcýlara, benzin istasyonundayken Nokia Görüntü Çerçevesinin cep telefonu þebekesiyle 
olan baðlantýsýný kapatmalarý önerilir. Kullanýcýlarýn, yakýt depolarý (yakýt depolama ve 
daðýtým alanlarý), kimya fabrikalarý veya patlayýcý maddelerin bulunduðu ortamlarda radyo 
cihazlarýnýn kullanýmýyla ilgili kýsýtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayýcý madde bulunan alanlarda genellikle uyarý levhalarý bulunur, ancak bu 
levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara,gemilerin alt güverteleri, kimyasal 
transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan)kullanan araçlar, havada 
zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacýk bulunan alanlar veya 
aracýnýzýn motorunu durdurmanýz istenen herhangi bir yer dahildir.
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