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SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. 
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.

SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK
Nokia Billedfremviser bør installeres og repareres af fagfolk.

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR
Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. 
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED
Nokia Billedfremviser er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at enheden altid holdes tør.

VIGTIGT!
Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet 
udstyr, der bruger infrarøde stråler. Enheden er et Klasse 1-laserprodukt.

OPLADER OG BATTERIER
Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden enheden tages i brug. Nokia 
Billedfremviser skal have strøm fra følgende opladere: ACP-8, ACP-9 eller ACP-12 og 
almindelige AAA-batterier. 

Advarsel! Brug kun batterier og opladere, som af producenten er godkendt til brug 
sammen med denne specielle enhed. Brug af andre typer kan være farligt og vil 
medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på enheden bortfalder.
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VIGTIGT!
Brug kun opladere i tørre omgivelser. Oplad aldrig enheden, når enheden eller 
opladeren er fugtig eller våd, eller når nogle af enhedens eller opladerens dele er 
fugtige eller våde. 

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batterierne.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende 
regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Introduktion

Med Nokia Billedfremviser kan du få vist et enkelt billede eller et sæt billeder på 
en tv-skærm eller en kompatibel videofremviser. Nokia Billedfremviser kan vise 
billeder, som du har gemt på en kompatibel telefon eller på et valgfrit MMC-kort.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Nokia Billedfremviser i brug. 
Der er flere detaljerede oplysninger om telefonens funktioner i brugervejledningen 
til din telefon. Du finder også vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse 
i brugervejledningen til telefonen. Se desuden brugervejledningen til tv'et for at få 
oplysninger om, hvordan du tilslutter det til en ekstern enhed.

■ Tekniske data
• Vægt med batterier: 220 g

• Hovedenhedens mål:
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• Længde: 95 mm

• Bredde: 94 mm

• Tykkelse: 48 mm

• Fjernbetjeningens mål:

• Længde: 95 mm

• Bredde: 33 mm

• Tykkelse: 11 mm

• Driftstid: 

• Hovedenhed med AAA-batterier: op til 2 timer (dette er et estimat og er 
gældende for batterierne i salgspakken. Anvendes der andre batterier, 
afhænger driftstiden af de anvendte batteriers kvalitet).

• Fjernbetjening med knapbatteri: op til 50 uger (anvendt 3 gange om ugen, 
250 tryk om dagen)

• Driftstemperatur: -5oC til 55oC 

• Kompatibilitet med billedvisningsenheder: Nokia Billedfremviser er kompatibel 
med PAL- og NTSC-standarderne. Du kan også tilslutte Nokia Billedfremviser 
til en kompatibel videofremviser via AV-stikket.

Til brug sammen med tv'er med standarden SECAM skal der anvendes en særlig 
adapter, som ikke er inkluderet i salgspakken. SECAM-adapteren kan købes i en 
forretning med elartikler.

• Kompatibilitet med telefoner: Nokia Billedfremviser er kompatibel med de 
fleste af Nokias MMS-kompatible telefoner med et Pop-PortTM-stik. Via MMC-
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kortet er Nokia Billedfremviser kompatibel med telefoner, der har et MMC-
kort, f.eks. Nokia 9210.

• Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller en af Nokia-opladerne ACP-8, ACP-9 
eller ACP-12

Når Nokia Billedfremviser er tilsluttet til en oplader, bruger den ikke batterier, 
og batterierne genoplades ikke.

Når der bruges batterier som strømkilde, skifter Nokia Billedfremviser 
automatisk til standbytilstand efter 10 minutter, hvis der ikke er blevet trykket 
på nogen kontrolknapper. Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, vises der 
et ikon for lavt batteriniveau på tv-skærmen, og Nokia Billedfremviser slukker 
3 minutter senere. Du kan aktivere Nokia Billedfremviser ved at trykke på en 
vilkårlig kontrolknap på hovedenheden eller fjernbetjeningen.

• Tilslutning: RCA-stik til tv, Pop-PortTM-stik til telefoner, MMC-kortlæser til 
MMC-kortet og en IR-forbindelse til fjernbetjeningen.

• Understøttede billedformater: JPEG og GIF (ikke animeret GIF)

• Understøttet billedstørrelse: maks. 1600 x 1200 pixel

• Størrelse på intern buffer: 4,5 MB (der kan gemmes op til 150 billeder, størrelse 
på 30 KB hver, mens Nokia Billedfremviser er tændt. Det maksimale antal 
billeder afhænger af billedernes størrelse, og alle billederne i 
bufferhukommelsen fjernes, når enheden slukkes. Husk, at tage 
sikkerhedskopier af alle vigtige data).
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1. Oversigt

Nokia Billedfremviser består af følgende 
dele:

1. Hovedenhed

2. Fjernbetjening

3. Tænd/sluk-knap 

4. Fremad/Skift hukommelse-knap 

5. Slet-knap 

6. Roter/Diasshow-knap 

7. Gem-knap 

8. Strømindikator (rød)

Indikatoren lyser rødt, når Nokia Billedfremviser er tændt. Lyset blinker, når 
Nokia Billedfremviser overfører billeder fra en tilsluttet telefon.

9. Indikator for oplader (grøn)

Indikatoren lyser grønt, når Nokia Billedfremviser bruger opladeren i stedet for 
batterierne som strømforsyning.

10.IR-port
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Fjernbetjeningen består af følgende dele:

1. IR-port

2. Roter-knap 

3. Diasshow-knap 

4. Tilbage-knap 

5. Fremad-knap 

6. Gem-knap 

7. Skift hukommelse-knap 

8. Slet-knap 

Det er muligt at trykke på knapperne på to forskellige måder.

• Trykke – tryk ned på en knap, og slip den med det samme

• Trykke og holde nede – tryk på en knap, og hold den nede i mindst tre 
sekunder

Indikatorer på displayet

Tænder/slukker.

Nokia Billedfremviser kunne ikke finde standardmappen til billeder på 
telefonen.

Standardmappen til billeder på telefonen er tom.
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Behandler billede.

MMC-hukommelsen er valgt.

Intet MMC-kort indsat.

Telefonhukommelsen er valgt.

Der er ikke mere plads på MMC-kortet.

MMC-kortet er ikke kompatibelt.

Et eller flere billeder er blevet gemt på MMC-kortet.

Vises, hvis der trykkes kort på diasshowknappen, når der ikke vises et 
diasshow.

Billederne i diasshowet skifter hvert 4. sekund.

Billederne i diasshowet skifter hvert 8. sekund.

Diasshowet er sat på pause.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 10



Batteriniveauet er lavt.

Batteriniveauet er kritisk lav. Udskift batterierne, eller tilslut Nokia 
Billedfremviser til opladeren.

Inkompatibel oplader.

Bekræft sletning – slet ved at holde knappen nede i mindst tre sekunder

Billedet blev slettet fra Nokia Billedfremviser eller på MMC-kortet, 
afhængigt af hvilken hukommelse der er valgt.

Der er opstået en fejl.

Handlingen er fuldført.
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2. Sådan gør du første gang, du bruger 
Nokia Billedfremviser

1. Åbn hovedenheden ved at trykke udløserknappen 
ind (1).

Bemærk! Du skal altid slukke for strømmen og afbryde 
forbindelsen mellem enheden og opladeren eller andet 
ekstraudstyr, før du åbner enheden.

2. Løft hovedenhedens cover (2).

3. Frigør RCA-stikkablet fra batteridækslet (3). Fjern 
batteridækslet ved at skubbe det opad, som vist med 
pilen.
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4. Indsæt AAA-batterierne (4), og skub dækslet på plads 
igen.

5. Kontrollér, at NTSC/PAL-omskifteren (5) er i den 
korrekte position.

6. Indsæt MMC-kortet (6) i slidsen med kontaktfladen 
mod hovedenhedens top (der hvor knapperne er).

Fastgør kortet ved at skubbe det ind. Skub kortet let 
ind for at løsne det igen.

7. Kontrollér, at RCA-kablet er sat fast i den tilhørende 
rille (7), og luk hovedenheden.

8. Indsæt fjernbetjeningsbatteriet som vist på billedet 
nedenfor.

Nokia Billedfremviser anvender det medfølgende knapbatteri CR2032, som 
strømforsyning. Hvis batteriet i fjernbetjeningen er løbet tør for strøm, kan du 
betjene Nokia Billedfremviser ved hjælp af kontrolknapperne på 
hovedenheden.
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9. Tilslut ledningen fra opladeren til stikket 
bag på Nokia Billedfremviser, og tilslut 
opladeren til en stikkontakt i væggen.

10.Tryk på og hold  på hovedenheden nede 
for at tænde Nokia Billedfremviser.

11.Tilslut RCA-stikket fra Nokia 
Billedfremviser til et tv.

Hvis dit tv ikke har et RCA-stik, skal du købe en RCA/SCART-adapter i en 
forretning med elartikler. Hvis du har et bredformats-tv, skal tv-skærmen 
indstilles til forholdet 4:3.

12.Find og indstil tv'ets RCA-inputkanal. Nokia-logoet vises på tv-skærmen, når 
den rigtige kanal er indstillet.

13.Frigør Pop-PortTM-stikket fra bunden af hovedenheden, og tilslut det til Pop-
PortTM-stikket på den kompatible telefon. Kontrollér, at telefonen er tændt.

Der vises en statuslinje på tv'et, mens billederne overføres fra telefonen. Så 
længe statuslinjen vises, har det ikke nogen effekt, hvis du trykker på 
knapperne på hovedenheden eller fjernbetjeningen. Hvis der ikke vises en 
statuslinje, skal du slukke telefonen og tænde den igen.

Bemærk, at når Nokia Billedfremviser har overført billederne på telefonen til 
billedfremviserens egen interne hukommelse, kan du fjerne telefonen fra Pop-
PortTM-stikket og stadig fortsætte med at se billederne. Når du tilslutter en 
telefon til Pop-PortTM-stikket igen, slettes billeder, der tidligere er overført.
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■ Sådan tænder og slukker du Nokia Billedfremviser
Tryk på og hold  på hovedenheden nede for at tænde Nokia Billedfremviser.

Tryk på og hold  nede for at slukke Nokia Billedfremviser.

Bemærk, at du ikke kan tænde eller slukke Nokia Billedfremviser ved hjælp af 
fjernbetjeningen.

3. Brug af Nokia Billedfremviser

■ Hukommelse og billedformater i Nokia Billedfremviser
Nokia Billedfremviser understøtter JPEG- og GIF-billedformaterne på op til 1600 x 
1200 pixel. Nokia Billedfremviser skalerer billederne, så de passer optimalt til tv-
skærmen.

Nokia Billedfremviser kan vise billeder, der enten er gemt på et MMC-kort eller på 
en tilsluttet telefon. Når telefonhukommelsen er valgt, overfører Nokia 
Billedfremviser billederne fra mappen SU-5 på telefonen. Hvis denne mappe ikke 
findes, overføres billederne fra telefonens standardmappe til billeder. Afhængigt 
af, hvilken telefonmodel du har, og hvilket sprog, du har valgt på telefonen, kan 
navnet på og placeringen af denne standardmappe på telefonen variere. Se 
brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger om navnet på og 
placeringen af standardmappen til billeder. Når MMC-hukommelsen er valgt, 
overfører Nokia Billedfremviser billederne fra rodmappen, fra mappen Images og 
fra mappen DCF på MMC-kortet. Når du gemmer billeder fra en telefon på MMC-
kortet i Nokia Billedfremviser, gemmes billederne i mappen Images, eller, hvis 
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denne mappe ikke findes, i rodmappen. Selvom Nokia Billedfremviser skalerer 
billederne, inden de vises, gemmes billederne på MMC-kortet i deres oprindelige 
format.

Når du vil have vist billeder fra en telefon, overfører Nokia Billedfremviser 
billederne fra telefonen og gemmer dem i en intern bufferhukommelse. Hvis der 
ikke er plads til alle billederne i bufferhukommelsen, genbruger Nokia 
Billedfremviser automatisk alle billederne i bufferhukommelsen. Det betyder, at 
alle billederne på telefonen kan blive vist, selvom de ikke alle sammen kan 
gemmes i bufferhukommelsen på samme tid. Hvis forbindelsen til telefonen 
afbrydes, kan du stadig fortsætte med at se de billeder, der er gemt i 
bufferhukommelsen, indtil forbindelsen til en telefon genoprettes, eller Nokia 
Billedfremviser slukkes. Alle billederne i bufferhukommelsen annulleres, når 
billedfremviseren slukkes, eller når der tilsluttes en telefon.

■ Inden ibrugtagning af Nokia Billedfremviser
Inden du begynder at bruge Nokia Billedfremviser, skal du kontrollere følgende på 
tv'et, telefonen og Nokia Billedfremviser:

Tv:

1. At tv'et er tændt, og at du har valgt RCA-inputkanalen.

2. Hvis du har et bredformats-tv, skal tv-skærmen indstilles til forholdet 4:3.

3. At RCA-kablet til Nokia Billedfremviser er forbundet til RCA-stikket på tv'et.
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Telefon:

1. At telefonen er tændt.

2. At Nokia Billedfremviser er tilsluttet til Pop-PortTM-stikket på den kompatible 
telefon.

Hver gang du tilslutter en telefon til Nokia Billedfremviser, vises der en 
statuslinje på tv'et, mens billederne overføres fra telefonen. Så længe 
statuslinjen vises, har det ikke nogen effekt, hvis du trykker knapperne på 
hovedenheden eller fjernbetjeningen.

Nokia Billedfremviser:

1. At Nokia Billedfremviser er tændt, og at Nokia-logoet vises på tv-skærmen.

2. Hvis du bruger fjernbetjeningen, må der højst være 7 meter mellem 
fjernbetjeningen og hovedenheden, og der må ikke være nogen hindringer 
mellem IR-portene på hovedenheden og fjernbetjeningen.

■ Valg af hukommelse
Ikonet nederst til venstre på tv-skærmen viser, hvilken hukommelse der er valgt. Er 
telefonhukommelsen valgt ( ), betyder det, at du kan få vist billederne på den 
tilsluttede telefon. Er MMC-hukommelsen valgt ( ), betyder det, at du kan få 
vist billederne på det MMC-kort, der er indsat i Nokia Billedfremviser.

Når du tænder Nokia Billedfremviser, vælges telefonhukommelsen som standard. 
Hvis der ikke er tilsluttet en telefon, forsøger Nokia Billedfremviser at skifte til 
MMC-hukommelsen. Hvis der ikke er indsat noget MMC-kort i billedfremviseren, 
og der ikke er tilsluttet nogen telefon, vises ikonet .
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Hvis du vil ændre, hvilken hukommelse der anvendes, skal du trykke på  på 
fjernbetjeningen eller trykke på og holde  på hovedenheden nede.

■ Visning af billeder
Du kan få vist et billede ad gangen eller en serie af billeder i form af et diasshow.

Visning af et billede ad gangen:

1. Hvis et diasshow er aktiveret, kan du afbryde det ved at trykke på  på 
fjernbetjeningen eller ved at trykke på og holde  på hovedenheden nede.

2. Tryk på  eller  på fjernbetjeningen for at rulle gennem billederne og vælge 
det billede, du vil have vist. Hvis du trykker på  eller  og holder den nede, 
skifter billederne automatisk.

Hvis du bruger hovedenheden, skal du trykke på  for at rulle fremad. 
Bemærk, at hvis du trykker på og holder  nede, ruller billederne ikke. I stedet 
skiftes der hukommelse.

Visning af et diasshow:

1. Hvis du vil starte et diasshow, skal du trykke på  på fjernbetjeningen eller 
trykke på eller holde  på hovedenheden nede.

2. Billederne i diasshowet skifter hvert 4. eller 8. sekund. Hvis du vil ændre 
intervallet, skal du trykke på og holde  på fjernbetjeningen nede. Intervallet 
kan ikke ændres fra hovedenheden.

3. Tryk på  på fjernbetjeningen, eller tryk på og hold  på hovedenheden 
nede for at afbryde diasshowet.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 18



■ Rotering af billeder
Du kan rotere det billede, der vises på tv-skærmen. Hvis der er aktiveret et 
diasshow skal du vente til det billede, du vil rotere, vises. Hvis der ikke er aktiveret 
noget diasshow, skal du trykke på  or  på fjernbetjeningen eller på  på 
hovedenheden, indtil billedet vises.

Hvis du vil rotere det billede, der vises på tv-skærmen 90o med uret, skal du trykke 
på  på fjernbetjeningen eller hovedenheden.

■ Lagring af billeder
Når telefonhukommelsen er valgt, kan du gemme billeder på telefonen på det 
MMC-kort, der er indsat i Nokia Billedfremviser.

Sådan gemmer du et billede:

Hvis der er aktiveret et diasshow, skal du vente til det billede, du vil gemme, vises. 
Hvis der ikke er aktiveret noget diasshow, skal du trykke på  or  på 
fjernbetjeningen eller på  på hovedenheden, indtil billedet vises. 

Tryk på  på fjernbetjeningen eller hovedenheden for at gemme billedet.

Sådan gemmer du et helt diasshow:

Tryk på og hold  på fjernbetjeningen eller hovedenheden nede for at gemme alle 
billederne i diasshowet. Bemærk, at diasshowet skal være aktiveret. Hvis 
diasshowet ikke er aktiveret, er det kun det viste billede, der gemmes.

Inden billederne gemmes, kontrollerer Nokia Billedfremviser, om der er plads til 
billederne på MMC-kortet. Hvis der ikke er plads til hele diasshowet, vises ikonet 

, og ingen af billeder bliver gemt.
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■ Sletning af billeder
Når telefonhukommelsen er valgt, kan du kun slette et billede fra den interne 
bufferhukommelse i Nokia Billedfremviser, ikke fra telefonen. Når billedet er 
slettet fra bufferhukommelsen, vises det ikke længere.

Når MMC-hukommelsen valgt, kan du slette et billede direkte på det MMC-kort, 
der er indsat i Nokia Billedfremviser.

Hvis der er aktiveret et diasshow, skal du vente til det billede, du vil slette, vises. 
Hvis der ikke er aktiveret noget diasshow, skal du trykke på  or  på 
fjernbetjeningen eller på  på hovedenheden, indtil billedet vises.

Tryk på og hold  på fjernbetjeningen eller hovedenheden nede, indtil ikonet  
vises.

Vedligeholdelse
Nokia Billedfremviser skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for at 
få glæde af produktet i mange år fremover. 

• Opbevar Nokia Billedfremviser, alle dele og alt ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

• Nokia Billedfremviser må kun anvendes indendørs.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de 
interne kredsløb. 

• Rengør aldrig Nokia Billedfremviser med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller 
stærke opløsningsmidler. 

Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med Nokia 
Billedfremviser. 
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