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Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý ge
diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önce
bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan so
tutulamaz.

Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýn
ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantile
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði 
içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zam
önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia b
danýþýnýz.
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SU-2 Image Viewer, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uy
bir telefona baðlanabilir. Telefon kamerasýyla çektiðiniz tek bir resmi veya re
kümesini TV ekranýnda veya uyumlu bir video projeksiyon cihazýyla 
görüntüleyebilirsiniz. 

SU-2 Image Viewer'ý kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle oku
Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda telefon özellikleriyle ilgili daha ayrýntý
verilmektedir. Bu kullaným kýlavuzunu, önemli güvenlik ve bakým bilgileri sað
cep telefonu kullaným kýlavuzunun yerine kullanmayýn. TV'ye harici aygýtlar 
baðlamak için TV yönergelerine de bakýn.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth cihazlarý radyo dalgalarý aracýlýðýyla iletiþim kurduðundan, Blueto
telefonunuzun ve SU-2 Image Viewer'ýn birbirini görecek konumda olmalarý
gerekmez. Baðlantýnýn duvar ve diðer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafý
etkileþime maruz kalma olasýlýðý bulunmakla birlikte, iki cihazýn arasýndaki 
mesafenin maksimum 10 metre olmasý gerekir.

SU-2 Image Viewer özellikle Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullan
Nokia telefonlar için tasarlanmýþtýr. SU-2 Image Viewer OPP (Object Push Pr
ve BIP (Basic Imaging Profile) destekleyen uyumlu Bluetooth cihazlar ile 
kullanýlabilir. Bluetooth, telefonunuzun SU-2 Image Viewer'ý kontrol etmek
kullandýðý bir komutlar serisidir.
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Cihazlarýn Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini desteklemesi gerektiðine 
dikkat edin. SU-2 Image Viewer Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur. 
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Ancak, SU-2 Image Viewer ve diðer Bluetooth destekli ürünlerin birlikte çalý
garanti edilmez ve uyumluluða baðlýdýr. SU-2 Image Viewer ve diðer Blueto
destekli ürünler arasýndaki uyumluluk hakkýnda daha fazla bilgi almak için 
üreticinize baþvurun.

Bazý ülkelerde Bluetooth cihazlarýnýn kullanýmýyla ilgili kýsýtlamalar olabilir.
Ülkenizdeki yetkililere danýþýn.

■ Þarj cihazlarý ve bataryalar
Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetley
2 Image Viewer þu þarj cihazlarýyla kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: ACP-7, ACP-8 ve
ACP-12. 

Uyarý! Yalnýzca, bu özel donanýmla kullanýlmasý imalatçý tarafýndan onaylan
bataryalarý ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya ve þarj cihazlarýn
kullanýlmasý, bu donaným için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlar 
tehlikeli olabilir.

Onaylý batarya ve þarj cihazlarýný edinmek için lütfen bayinize baþvurun.

Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken kablodan deðil, fiþten tutara
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SU-2 Image Viewer için güç kaynaðý
Güç kaynaðý olarak SU-2 Image Viewer ile birlikte verilen AAA bataryalarý 
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Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

kullanabilir veya SU-2 Image Viewer'ý uyumlu bir þarj cihazýna baðlayabilirs
SU 2- Image Viewer'ý þarj cihazýna baðladýðýnýzda yeniden þarj edilebilir olsa
bataryalarý kullanmaz. Bu nedenle bataryalarý çýkarmanýz gerekmez.

Güç kaynaðý olarak bataryalarý kullanýrsanýz, SU-2 Image Viewer açýk ancak
Bluetooth cihazýna baðlý olmadýðýnda, SU-2 Image Viewer 10 dakika sonra 
otomatik olarak uyku moduna geçer. Bataryanýn þarjý tükenmek üzereyken, 
ekranýnda batarya zayýf uyarýsý görüntülenir ve SU-2 Image Viewer 3 dakika
kapanýr.

Bataryalarý takma
Bataryalarý resimde gösterildiði gibi takýn. 

Not: Kapaðý çýkarmadan önce mutlaka gücü kapatýn ve aygýtýn þarj cihazýyla
diðer cihazlarla olan baðlantýsýný kesin.
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■ Teknik veriler
• Aðýrlýk: 105 g
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• Uzunluk: 98 mm

• Geniþlik: 98 mm

• Kalýnlýk: 42 mm

• Maksimum iþletim süresi 90 - 255 dk (batarya düzeyine baðlý olarak)

• Ýþletim sýcaklýðý: 5o C - 55o C (yalnýzca iç mekan kullanýmý)

• Uyumluluk: SU-2 Image Viewer PAL ve NTSC standartlarýyla uyumludur. 
SECAM TV seti için satýþ paketine dahil olmayan özel bir adaptör gereklid
SECAM adaptörü ev aletleri satan maðazalarda bulunabilir. SU-2 TV Ima
Viewer'ý AV konektörü aracýlýðýyla uyumlu bir video cihazýna da 
baðlayabilirsiniz.

• Güç kaynaðý: 4 AAA batarya veya Nokia þarj cihazlarý: 
ACP-7, ACP-8, ACP-12

• Baðlantý: TV için RCA konektörü, telefon için Bluetooth (sürüm 1.1).



8

■ Genel bakýþ
SU-2 Image Viewer 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

aþaðýdaki parçalarý içerir:

1. Açýk/kapalý/döndür 
düðmesi, kullanýmý için 
bkz. sayfa 13

2. Duraklat/devam 
düðmesi, kullanýmý için 
bkz. sayfa 13.

3. Güç/Bluetooth durum 
göstergesi ýþýðý (mavi)

4. Þarj cihazý gösterge ýþýðý 
(yeþil)

5. RCA konektör ve kablo

6. Ýki yandaki serbest 
býrakma düðmeleri, bkz. 
SU-2 Image Viewer'ý ilk 
kez kullanma sayfa 9.

7. NTSC/PAL düðmesi

8. Þarj cihazý konnektörü
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■ SU-2 Image Viewer'ý ilk kez kullanma
1. Kapaðý kaldýrmak için SU-2 Image 

ye 
tooth 
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Viewer'ýn iki yanýnda bulunan 
düðmelere basýn.

NTSC/PAL’ýn doðru konumunda 
olup olmadýðýný ve ülkenizde 
kullanýlan TV standardýna karþýlýk 
gelip gelmediðini kontrol edin.

2. SU-2 Image Viewer'ý TV'nizdeki 
RCA konektörüne baðlayýn.

TV'nizin RCA konektörü yoksa, bir 
ev aletleri maðazasýndan 
edinebileceðiniz RCA/SCART 
adaptörüne ihtiyacýnýz vardýr.

3. SU-2 Image Viewer'ý açýn. Nokia logosu TV ekranýnýzda görünür.

4. Telefonunuzun açýk olduðundan emin olun. Daha sonra, telefonunuzun 
Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin.

5. Telefonunuzun Bluetooth cihazýlarýný aramasýný saðlayacaðýnýz alt menü
girin ve aramayý baþlatýn. Telefon, yaklaþýk 10 metre uzaklýktaki tüm Blue
cihazlarýný arar ve liste halinde görüntüler. 

6. Listeden SU-2'yi seçin.
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7. TV ekranýnýn sað üst köþesinde gösterilen dört haneli doðrulama kodunu 
("eþleþtirme") cep telefonunuzda tuþlayýn.
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Doðrulama kodunu tuþladýktan sonra, telefonunuz bunu SU-2 Image Vie
gönderir. Ayrýca bkz. SU-2 Image Viewer'ý birkaç eþleþtirilmiþ telefon ile 
kullanma, sayfa 14.

Mavi gösterge ýþýðý Bluetooth baðlantýsýný gösterir ve SU-2 Image Viewe
telefonunuzla eþleþtirilmiþ halde olan Bluetooth cihazlarýný görebileceði
telefon menüsünde görünür.

8. SU-2 Image Viewer'ý kullanmaya baþlayýn.
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1. SU-2 Image Viewer'ý kullanma
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■ SU-2 Image Viewer'ý kullanmadan önce
SU-2 Image Viewer'ý kullanmaya baþlamadan önce, TV'nizde, telefonunuzda
SU-2 Image Viewer'da aþaðýdakileri kontrol edin:

TV:

1. TV'niz açýk ve doðru AV kanalýný seçtiniz.

2. TV ekranýnýz 4/3 oranýna ayarlandý.

Telefon:
1. Uyumlu telefonunuz açýk ve Bluetooth baðlantýsý etkin. Telefonunuzun 

kullaným kýlavuzuna bakýn.

2. Telefonunuz SU-2 Image Viewer ile eþleþtirildi. Yönergeler için bkz. SU-2
Viewer'ý ilk kez kullanma: sayfa 9.

TV görüntüleyici:
1. SU-2 Image Viewer'da NTSC/PAL düðmesini ülkenizde kullanýlan TV 

standardýna göre ayarladýnýz, bkz. SECAM TV standardý kullanan ülkeleri
listesi sayfa 17.

2. SU-2 Image Viewer açýk ve Nokia logosu TV ekranýnýzda görüntüleniyor.

3. SU-2 Image Viewer telefonunuzla eþleþtirildi. Yönergeler için, bkz. SU-2 
Viewer'ý ilk kez kullanma sayfa 9.
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4. SU-2 Image Viewer telefonunuzdan 10 metre mesafede ve aralarýnda duvar 
veya TV görüntüleyici ve telefon arasýndaki diðer elektronik cihazlar gibi 
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engeller bulunmuyor.

■ SU-2 Image Viewer belleði ve resim biçimleri
SU-2 Image Viewer en sýk kullanýlan JPEG biçim çeþitlerini destekler. Görün
boyutu en fazla 640 x 480 piksel olabilir. SU-2 Image Viewer en çok 65 resim
toplam 3 MB boyutunda resim görüntüleyebilir. Ayný anda tek bir resim veya
slayt gösterisi gibi resimler grubu görüntüleyebilirsiniz. SU-2 Image Viewer'
birden çok resim göndermek otomatik olarak bir slayt gösterisi baþlatýr. Slay
gösterisindeki her resim için varsayýlan görüntüleme süresi 8 saniyedir. Yeni
resimler gönderildiðinde bunlar SU-2 Image Viewer’ýn belleðindeki tüm resi
yerine geçer. SU-2 Image Viewer kapatýldýðýnda 
belleðindeki tüm resimler silinir.

SU-2 Image Viewer ile resimleri görüntüleme
Resimleri tek tek veya slayt gösterisi modunda görüntüleyebilirsiniz. 
SU-2 Image Viewer'a ayný anda birden fazla resim gönderirseniz, resimler 
otomatik olarak slayt gösterisi olarak görüntülenir.
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Açýk/kapalý/döndür düðmesi
• SU-2 Image Viewer'ý açmak için, düðmeye kýsa süre (3 sn.) basýn ve býrakýn. 
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• SU-2 Image Viewer'ý kapatmak için düðmeye kýsa süre (3 s.) basýn

• Resmi saat yönünde 90 derece döndürmek için, düðmeye kýsa süre 
(3 sn'den az) basýn. Düðmeye her bastýðýnýzda resim bir defa döner.

Duraklat/devam/süreyi deðiþtir düðmesi
• Slayt gösterisini durdurmak için, düðmeye kýsa süre (3 sn'den az) basýn

• Slayt gösterisini devam ettirmek için, düðmeye tekrar kýsa süre 
(3 sn'den az) basýn

• Görüntüleme süresini 8 ile 4 sn arasýnda deðiþtirmek için, düðmeye kýsa s
sn) basýn

SU-2 Image Viewer'a resimler gönderdiðinizde, güç/Bluetooth durumu göst
ýþýklarý yanýp söner. Resim aktarma sýrasýnda telefon ile SU-2 Image Viewer 
arasýndaki baðlantý kesilirse, baðlantý hatasý simgesi TV ekranýnda görüntüle
Resmi yeniden gönderin. SU-2 Image Viewer ile en çok 10 aygýt 
eþleþtirebileceðinize ve bir defada sadece bir aygýttan resim gönderebileceð
dikkat edin.
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SU-2 Image Viewer'ý birkaç eþleþtirilmiþ telefon ile kullanma
SU 2- Image Viewer en çok 10 telefon ile eþleþtirilebilir ancak ayný anda sadece bir 
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telefona baðlanabilir.

SU-2 Image Viewer birkaç eþleþtirilmiþ telefona 10 metre mesafede açýlýrsa,
Image Viewer ile ilk eþleþtirilen telefona baðlanmaya çalýþýr. 

SU-2 Image Viewer ilk eþleþtirilen telefona baðlanamazda (örneðin, kapalý 
olduðundan veya kullanýcýsý baðlantýyý reddettiðinden), 
SU-2 Image Viewer, SU-2 Image Viewer ile son kullanýlan telefona baðlanm
çalýþýr. 

SU-2 Image Viewer bu iki telefondan hiçbirine baðlanamazsa, diðer telefonl
tanýnabilir durumda kalýr ve bu mavi gösterge ýþýðýyla belirtilir. 

SU-2 Image Viewer'ý ilk eþleþtirilen veya son kullanýlanýn dýþýndaki bir eþleþt
telefonla kullanmak istiyorsanýz, baðlantýyý telefonunuzun Bluetooth 
menüsünden yapýn.

SU-2 Image Viewer iþletim modlarý
Tanýnabilir modu:
• SU-2 Image Viewer sorgu taramasýný kullanan diðer Bluetooth cihazlar i

görünür durumdadýr. SU-2 Image Viewer yeni uyumlu Bluetooth cihazla
baðlanabilir.

• Güç/Bluetooth göstergesi etkin. Þarj cihazý baðlýysa, batarya gösterge ýþý
etkindir.
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Aktarma modu:
• SU-2 Image Viewer, Bluetooth baðlantýsý üzerinden resimler alýrken aktarma 

a geri 
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modundadýr. Resimler alýndýðýnda, SU-2 Image Viewer tanýnabilir modun
döner. Tek aktarma oturumuyla birden çok resim gönderebilirsiniz. Ayný a
sadece bir aktarma oturumunun etkin olabileceðine dikkat edin.

• Güç/Bluetooth gösterge ýþýðý etkin. Þarj cihazý baðlýysa, batarya gösterge
etkindir.

Güç kaynaðý modu:
• SU-2 Image Viewer þarj cihazýna baðlýyken güç kaynaðý modundadýr.

Uyku modu:
• SU-2 Image Viewer güç kaynaðý olarak bataryalar kullanýlýrken 10 dakika

boyunca kullanýlmazsa, uyku moduna geçer. SU-2 Image Viewer þarj cih
baðlýysa veya devam eden slayt gösterisi tam olarak görüntülenmediyse,
modu etkinleþmez.

Batarya zayýf:
• Batarya zayýf olduðunda, SU-2 Image Viewer uyku moduna geçmez. Zay

batarya simgesi TV ekranýnda gösterilir. Resimleri görüntülemeye devam 
için þarj cihazýný SU-2 Image Viewer'a takýn. SU-2 Image Viewer'dan bata
çýkarýldýðýnda görüntülenen tüm resimlerin silindiðini unutmayýn.
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SU-2 Image Viewer simgeleri
Açýk/kapalý simgesi SU-2 Image Viewer'daki güç düðmesinin yanýnda 

e þarj 
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 TV 

oth 
lenir.

de TV 
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bulunur.

Slayt gösterisi simgesi SU-2 Image Viewer'daki duraklat/devam 
düðmesinin yanýndadýr.

Batarya zayýf simgesi SU-2 Image Viewer'ýn yakýnda kapanacaðýný v
cihazýna baðlanmasý gerektiðini göstermek için TV ekranýnda 
görüntülenir.

Slayt gösterisi görüntüleme süresi zaman aralýðýnýn 4 saniye olduðu
göstermek için TV ekranýnda görüntülenir.

Slayt gösterisi görüntüleme süresi zaman aralýðýnýn 8 saniye olduðu
göstermek için TV ekranýnda görüntülenir.

Yanlýþ resim simgesi, resmin doðru biçimde (JPEG) olmadýðýný veya p
miktarýnýn VGA çözünürlüðünün üzerinde olduðunu göstermek için
ekranýnda görüntülenir.

Aralýk dýþý simgesi, telefon ile SU-2 Image Viewer arasýndaki Blueto
baðlantýsý resimler gönderilirken kesildiðinde TV ekranýnda görüntü

Resim aktarma simgesi, SU-2 Image Viewer'a ilk resim gönderildiðin
ekranýnda görüntülenir.
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■ SECAM TV standardý kullanan ülkelerin listesi
Bazý ülkelerin resmi TV standartý olmasý nedeniyle aþaðýdaki bilgiler tamamen 
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doðru olmayabilir, ancak yeni kablo þirketleri farklý bir sistem kullanarak yay
yapar. SU-2 Image Viewer'ý SECAM TV standardýyla kullanabilmek için, ev al
satan maðazalardan edinilebilen SECAM/PAL veya SECAM/NTSC adaptörü g

SECAM TV standardý aþaðýdaki ülkelerde kullanýlýr:

Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Çad, Dahomey, Cibuti, Mýsýr (SECAM/PA
Fransa, Fransýz Polinezyasý, Gabon, Guadeloupe, Guyana (Fransýz), Macarist
(SECAM/PAL), Ýran, Irak, Fildiþi Sahili, Lübnan, Libya, Lüksemburg (PAL/SECA
Madagaskar, Mali, Martinik, Moritanya, Mauritius, Monako, Moðolistan, Fa
Kaledonya, Nijer, Reunion, Rusya, Ruanda, Suudi Arabistan (SECAM/PAL), Su
Tahiti, Togo, Tunus, Ukrayna (PAL/SECAM), Zaire.
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2. Batarya bilgileri
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SU-2 Image Viewer için 4 AAA batarya kullanýlabilir. En iyi iþletim süresini 
saðlamak için bataryalarý düzenli olarak deðiþtirin. Güç kaynaðý olarak uyum
Nokia þarj cihazý kullanýrsanýz, bataryalarý SU-2 Image Viewer'dan çýkarman
gerekmediðine dikkat edin. TV görüntüleyicinin þarj cihazýna baðlýyken bata
tüketmediðine dikkat edin.

■ Þarj Etme ve Boþaltma
Çalýþma süresi (konuþma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kýsa sürüyorsa, ye
batarya alýnmasý gerekir.

Yalnýzca imalatçý tarafýndan onaylanan bataryalarý kullanýn. Kullanýlmadýðý sýrada þa
cihazýný fiþten çekin. Bataryayý þarj cihazýna baðlý halde bir haftadan uzun tutmayýn, 
gereðinden fazla þarj etmek ömrünü kýsaltýr. Eðer kullanýlmazsa, komple þarj edilmiþ b
batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boþalacaktýr.

Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn.

Zarar görmüþ veya yýpranmýþ batarya ve þarj cihazlarýný kullanmayýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokasý veya kale
bataryanýn + ve - uçlarýyla (bataryanýn arkasýndaki metal çubuklar) direkt baðlantýya
olduðunda, örneðin cebinizde veya cüzdanýnýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz, kaza
devre oluþabilir. Uçlara kýsa devre yaptýrmak bataryaya veya baðlanan nesneye hasar
verebilir.

Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakm
bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltacaktýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C (5
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77°F) arasýnda sýcaklýktaki ortamlarda bulundurmaya çalýþýn. Sýcak veya soðuk bataryalý bir 
cihaz, batarya tamamen þarj edilmiþ olsa da geçici bir süre çalýþmayabilir. Batarya 

iðer 
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performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý ateþe maruz býrakmayýn!

Bataryalarý yerel düzenlemelere göre atýn (örneðin, geri dönüþüm). Bataryalarý, evin d
çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
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SU-2 Image Viewer cihazýnýz üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup dikkatle kullanýlmalý
Aþaðýdaki öneriler tüm garanti yükümlülüklerini yerine getirmenize ve bu ürünü yýlla
sorunsuz kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. 
• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.
• SU-2 Image Viewer'ý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý 

veya su buharý, elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller iç
• SU-2 Image Viewer’ý tozlu, kirli yerlerde kullanmayýn veya saklamayýn. Hareketli 

parçalarý zarar görebilir.
• SU-2 Image Viewer’ý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýk, elektronik cihazla

ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri eðebilir veya erit
• SU-2 Image Viewer’ý soðuk yerlerde saklamayýn. Normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, i

kýsmýnda elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek 
rutubet oluþabilir.

• SU-2 Image Viewer’ý açmayý denemeyin. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi cih
zarar verebilir.

• SU-2 Image Viewer’ý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. 
Cihazýn sert kullanýmý iç devre kartlarýna zarar verebilir. 

• SU-2 Image Viewer’ý temizlemek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri v
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 

• SU-2 Image Viewer’ý boyamayýn. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygu
biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.

SU-2 Image Viewer gerektiði gibi çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. Burad
personel size yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.


