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DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

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

KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW
Naprawy Przegl±darki zdjêæ Nokia zlecaj wy³±cznie specjalistom.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi 
i przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj urz±dzeñ nie przeznaczonych do 
wspó³pracy z tym urz±dzeniem.

WODOODPORNO¦Æ
Przegl±darka zdjêæ Nokia nie jest wodoodporna. Chroñ j± przed wilgoci±.

WA¯NE:
Nie kieruj wi±zki promieni podczerwonych (IR) w stronê oczu. Nie dopuszczaj do 
zak³óceñ pracy innych urz±dzeñ wykorzystuj±cych promieniowanie podczerwone. 
Pilot zdalnego sterowania spe³nia wymagania normy „Class 1 Laser Product”.

£ADOWARKI I BATERIE
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ numer jej modelu. Do pracy z Przegl±dark± zdjêæ 
Nokia przeznaczone s± nastêpuj±ce ³adowarki: ACP-8, ACP-9 i ACP-12 oraz zwyk³e 
baterie AAA. 

Ostrze¿enie! Korzystaj wy³±cznie z baterii i ³adowarek zatwierdzonych przez 
producenta do u¿ytku z danymi akcesoriami. Stosowanie urz±dzeñ innego typu 
spowoduje uniewa¿nienie gwarancji, a mo¿e byæ równie¿ niebezpieczne dla 
u¿ytkownika.
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WA¯NE:
£adowarek nale¿y u¿ywaæ w suchym otoczeniu. Urz±dzenia nie wolno pod³±czaæ 
do ¼ród³a zasilania, kiedy samo urz±dzenie, ³adowarka lub ich czê¶ci s± wilgotne 
albo mokre. 

Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ uszkodzonej ³adowarki lub baterii.

Nie nale¿y zwieraæ przeciwnych biegunów baterii.

Baterii nie nale¿y wrzucaæ do ognia!

Zu¿yte baterie nale¿y wyrzucaæ zgodnie z lokalnym prawem (np. w celu odzyskania 
surowców wtórnych). Nie nale¿y wyrzucaæ ich razem z domowymi odpadami.

Wstêp

Przegl±darka zdjêæ Nokia SU-5 wy¶wietla jedno zdjêcie lub zestaw zdjêæ na 
ekranie telewizora lub kompatybilnego projektora wideo. Przegl±darka zdjêæ 
Nokia mo¿e wy¶wietlaæ zdjêcia przechowywane w kompatybilnym telefonie lub 
na opcjonalnej karcie MMC.

Zanim zaczniesz korzystaæ z Przegl±darki zdjêæ Nokia, przeczytaj uwa¿nie 
niniejsz± instrukcjê obs³ugi. Bardziej szczegó³owe informacje o funkcjach telefonu 
znajduj± siê w instrukcji obs³ugi telefonu. Zapoznaj siê z informacjami 
o bezpieczeñstwie i konserwacji zawartymi w instrukcji obs³ugi telefonu. Oprócz 
tego przeczytaj wskazówki dotycz±ce pod³±czania urz±dzeñ zewnêtrznych 
znajduj±ce siê w instrukcji obs³ugi posiadanego telewizora.
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■ Dane techniczne
• Waga z bateriami: 220 g

• Wymiary jednostki g³ównej:

• D³ugo¶æ: 95 mm

• Szeroko¶æ: 94 mm

• Grubo¶æ: 48 mm

• Wymiary pilota zdalnego sterowania:

• D³ugo¶æ: 95 mm

• Szeroko¶æ: 33 mm

• Grubo¶æ: 11 mm

• Czas dzia³ania: 

• G³ówna jednostka z bateriami AAA: Do 2 godzin (Jest to szacunkowy czas 
i dotyczy baterii zawartych w opakowaniu. Czas dzia³ania z innymi 
bateriami zale¿y od ich jako¶ci).

• Pilot zdalnego sterowania z bateri± pastylkow±: Do 50 tygodni (U¿ywany 
3 razy w tygodniu, 250 klikniêæ dziennie).

• Temperatura dzia³ania: od -5oC do 55oC 

• Kompatybilno¶æ z urz±dzeniami wy¶wietlaj±cymi obrazy: Przegl±darka zdjêæ 
Nokia jest kompatybilna ze standardami PAL i NTSC. Przegl±darkê zdjêæ Nokia 
mo¿na tak¿e pod³±czyæ do kompatybilnego projektora wideo przez z³±cze AV.
Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one. 6



Do telewizorów SECAM jest potrzebna specjalna przystawka, która nie 
znajduje siê w opakowaniu. Przystawkê do telewizorów SECAM mo¿na nabyæ 
w sklepie RTV.

• Kompatybilno¶æ z telefonami: Przegl±darka zdjêæ Nokia jest kompatybilna 
z wiêkszo¶ci± telefonów Nokia ze z³±czem Pop-PortTM i funkcj± MMS. 
Za po¶rednictwem karty MMC przegl±darka zdjêæ jest kompatybilna 
z telefonami zawieraj±cymi kartê MMC (takimi jak Nokia 9210).

• Zasilanie: 4 baterie AAA lub ³adowarki Nokia ACP-8, ACP-9 i ACP-12

Po pod³±czeniu do ³adowarki Przegl±darka zdjêæ Nokia nie korzysta z baterii ani 
nie ³aduje ich.

Gdy baterie stanowi± ¼ród³o zasilania, Przegl±darka zdjêæ Nokia 
automatycznie wchodzi w tryb u¶pienia, je¶li przez 10 minut nie by³y 
naciskane ¿adne przyciski steruj±ce. Kiedy baterie wyczerpuj± siê, na ekranie 
telewizora wy¶wietla siê ikona wyczerpania baterii, a Przegl±darka zdjêæ Nokia 
wy³±cza siê po 3 minutach. Pracê Przegl±darki zdjêæ Nokia mo¿na wznowiæ, 
naciskaj±c dowolny przycisk steruj±cy na jednostce g³ównej lub na pilocie 
zdalnego sterowania.

• Po³±czenie: Sta³e z³±cze RCA do telewizora, sta³e z³±cze Pop-PortTM do 
telefonów, czytnik kart MMC na karty MMC i po³±czenie podczerwieni 
z pilotem zdalnego sterowania.

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

• Rozmiar zdjêæ: maksymalnie 1600 x 1200 pikseli
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• Rozmiar wewnêtrznego buforu: 4,5 MB (We w³±czonej Przegl±darce zdjêæ 
Nokia mo¿na zapisaæ do 150 zdjêæ o wielko¶ci 30 kB. Maksymalna liczba zdjêæ 
zale¿y od rozmiaru zdjêcia; po wy³±czeniu zasilania wszystkie zdjêcia 
znajduj±ce siê w buforze pamiêci s± tracone. Pamiêtaj o konieczno¶ci robienia 
kopii zapasowych wszystkich wa¿nych danych).

1. Opis urz±dzenia

Przegl±darka zdjêæ Nokia ma nastêpuj±ce 
czê¶ci:

1. Jednostka g³ówna

2. Pilot zdalnego sterowania

3. W³±cznik/wy³±cznik 

4. Przycisk Dalej/Zmiana pamiêci 

5. Przycisk Usuñ 

6. Przycisk Obróæ/Pokaz slajdów 

7. Przycisk Zapisz 

8. Lampka kontrolna zasilania (czerwona)

Czerwona lampka ¶wieci siê, gdy Przegl±darka zdjêæ Nokia jest w³±czona. 
Lampka miga, gdy Przegl±darka zdjêæ Nokia odbiera zdjêcia z pod³±czonego 
telefonu.
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9. Lampka kontrolna ³adowarki (zielona)

Zielona lampka ¶wieci siê, gdy Przegl±darka zdjêæ Nokia jako ¼ród³o zasilania 
wykorzystuje ³adowarkê zamiast baterii.

10.Port podczerwieni (IR)

Pilot zdalnego sterowania ma nastêpuj±ce czê¶ci:

1. Port podczerwieni (IR)

2. Przycisk Obróæ 

3. Przycisk Pokaz slajdów 

4. Przycisk Wstecz 

5. Przycisk Dalej 

6. Przycisk Zapisz 

7. Przycisk Zmiana pamiêci 

8. Przycisk Usuñ 

Istniej± dwa sposoby naciskania przycisków.

• Naci¶nij — naci¶nij przycisk i od razu zwolnij

• Naci¶nij i przytrzymaj — naci¶nij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej trzy 
sekundy
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Wska¼niki na ekranie

W³±czenie lub wy³±czenie.

Przegl±darka zdjêæ Nokia nie mo¿e znale¼æ domy¶lnego folderu 
w telefonie.

Domy¶lny folder zdjêæ w telefonie jest pusty.

Przetwarzanie obrazu.

Wybrano pamiêæ MMC.

Nie w³o¿ono karty MMC.

Wybrano pamiêæ telefonu.

Karta MMC jest zape³niona.

Karta MMC jest niekompatybilna.

Przegl±darka zdjêæ Nokia zapisa³a zdjêcie lub zdjêcia na karcie MMC.
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Pojawia siê po krótkim naci¶niêciu przycisku Pokaz slajdów (je¿eli pokaz 
slajdów w³a¶nie siê nie odbywa).

Zdjêcia w pokazie slajdów zmieniaj± siê co 4 sekundy.

Zdjêcia w pokazie slajdów zmieniaj± siê co 8 sekund.

Pokaz slajdów wstrzymany.

Niski poziom na³adowania baterii.

Za niski poziom na³adowania baterii. Wymieñ baterie lub pod³±cz 
Przegl±darkê zdjêæ Nokia do ³adowarki.

Niekompatybilna ³adowarka.

Potwierdzenie usuniêcia. Aby usun±æ, przytrzymaj przycisk ponad trzy 
sekundy.

Zdjêcie usuniêto z Przegl±darki zdjêæ Nokia lub z karty MMC,
w zale¿no¶ci od wybranej pamiêci.

Wyst±pi³ b³±d.

Czynno¶æ zakoñczona powodzeniem.
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2. Korzystanie z Przegl±darki zdjêæ Nokia 
po raz pierwszy

1. Otwórz jednostkê g³ówn±, naciskaj±c zapadkê 
zwalniaj±c± (1).

Uwaga: Przed otworzeniem urz±dzenia zawsze 
wy³±czaj zasilanie i od³±czaj urz±dzenie od ³adowarki 
oraz od wszelkich innych akcesoriów.

2. Podnie¶ pokrywê jednostki g³ównej (2).

3. Odwiñ kabel z³±cza RCA, znajduj±cy siê wokó³ pokrywy 
baterii (3). Wyjmij pokrywê baterii, wysuwaj±c j± do 
góry zgodnie z kierunkiem strza³ki.
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4. W³ó¿ baterie AAA (4) i wsuñ pokrywê z powrotem na 
miejsce.

5. Sprawd¼, czy prze³±cznik NTSC/PAL (5) jest we 
w³a¶ciwym po³o¿eniu.

6. W³ó¿ kartê MMC (6) do gniazda powierzchni± 
kontaktow± skierowan± w stronê górnej czê¶ci 
jednostki g³ównej (na górze znajduj± siê przyciski).

Zablokuj kartê, dociskaj±c j±. Aby zwolniæ kartê, 
ponownie j± lekko naci¶nij.

7. Sprawd¼, czy kabel RCA znajduje siê w odpowiednim 
otworze (7), i zamknij jednostkê g³ówn±.

8. W³ó¿ bateriê pilota zdalnego sterowania zgodnie 
z poni¿szym rysunkiem.

¬ród³em zasilania pilota zdalnego sterowania Przegl±darki zdjêæ Nokia jest 
dostarczona razem z nim bateria pastylkowa CR2032. Je¶li bateria pilota 
13Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.



zdalnego sterowania wyczerpie siê, Przegl±darkê zdjêæ Nokia mo¿na 
obs³ugiwaæ, naciskaj±c przyciski steruj±ce na jednostce g³ównej.

9. Pod³±cz wtyk kabla ³adowarki do gniazda 
z ty³u Przegl±darki zdjêæ Nokia i pod³±cz 
³adowarkê do gniazda sieci elektrycznej.

10.Naci¶nij i przytrzymaj przycisk  na 
jednostce g³ównej, aby w³±czyæ 
Przegl±darkê zdjêæ Nokia.

11.Pod³±cz z³±cze RCA Przegl±darki zdjêæ Nokia do telewizora.

Je¶li telewizor nie ma z³±cza RCA (zwanego te¿ z³±czem CINCH), jest potrzebna 
przej¶ciówka RCA/SCART, dostêpna w sklepach ze sprzêtem RTV. Je¶li u¿ywany 
jest telewizor szerokoekranowy, nale¿y ustawiæ wspó³czynnik 4/3 na ekranie 
telewizora.

12.Otwórz kana³ wej¶ciowy RCA w telewizorze. Logo Nokia pojawi siê na ekranie 
telewizora po otwarciu poprawnego kana³u.

13.Odwiñ z³±cze Pop-PortTM z dolnej czê¶ci jednostki g³ównej i pod³±cz je do 
z³±cza Pop-PortTM kompatybilnego telefonu. Pamiêtaj o w³±czeniu telefonu.

W czasie przesy³ania zdjêæ z telefonu na telewizorze zostanie wy¶wietlony 
pasek postêpu. Kiedy wy¶wietlany jest pasek postêpu, naci¶niêcie 
jakiegokolwiek przycisku na jednostce g³ównej lub pilocie nie bêdzie mia³o 
¿adnych skutków. Je¶li nie widaæ paska postêpu, wy³±cz telefon i w³±cz go 
ponownie.
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Pamiêtaj, ¿e po przes³aniu zdjêæ z telefonu przez Przegl±darkê zdjêæ Nokia do 
jej pamiêci wewnêtrznej mo¿na od³±czyæ telefon od z³±cza Pop-PortTM i nadal 
przegl±daæ zdjêcia. Po ponownym pod³±czeniu telefonu do z³±cza Pop-PortTM 
poprzednio przes³ane zdjêcia s± usuwane z pamiêci wewnêtrznej.

■ W³±czanie i wy³±czanie
Naci¶nij i przytrzymaj przycisk  na jednostce g³ównej, aby w³±czyæ Przegl±darkê 
zdjêæ Nokia.

Naci¶nij i przytrzymaj przycisk , aby wy³±czyæ zasilanie.

Pamiêtaj, ¿e pilotem zdalnego sterowania nie mo¿na w³±czyæ ani wy³±czyæ 
zasilania.

3. Korzystanie z Przegl±darki zdjêæ Nokia

■ Pamiêæ i formaty zdjêæ Przegl±darki zdjêæ Nokia
Przegl±darka zdjêæ Nokia rozpoznaje formaty zdjêæ JPEG i GIF w rozdzielczo¶ci do 
1600 x 1200 pikseli. Przegl±darka zdjêæ Nokia skaluje zdjêcia tak, aby by³y 
optymalnie dopasowane do ekranu telewizora.

Przegl±darka zdjêæ Nokia mo¿e wy¶wietlaæ zdjêcia zapisane na karcie MMC lub 
w pod³±czonym telefonie. Gdy jest wybrana pamiêæ telefonu, Przegl±darka zdjêæ 
Nokia pobiera zdjêcia z folderu telefonu o nazwie SU-5, a je¶li takiego folderu nie 
ma, z domy¶lnego folderu obrazów w telefonie. Zale¿nie od modelu telefonu 
i wybranego jêzyka, folder domy¶lny jest ró¿nie wy¶wietlany po stronie telefonu. 
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Aby siê dowiedzieæ, jaka jest dok³adna nazwa i lokalizacja domy¶lnego foldera 
obrazów, nale¿y zobaczyæ instrukcjê obs³ugi telefonu. Gdy jest wybrana karta 
pamiêci MMC, Przegl±darka zdjêæ Nokia pobiera obrazy z folderu „Images” 
i z folderu „DCF”, znajduj±cych siê w katalogu g³ównym na karcie MMC. Zdjêcia 
z telefonu zapisywane na karcie MMC znajduj±cej siê w Przegl±darce zdjêæ Nokia 
s± umieszczane w folderze „Images”, a je¶li takiego folderu nie ma, w katalogu 
g³ównym. Choæ Przegl±darka zdjêæ Nokia skaluje zdjêcia przed wy¶wietleniem, 
zapisuje je na karcie MMC w formacie oryginalnym.

Kiedy u¿ytkownik chce obejrzeæ zdjêcia z telefonu, Przegl±darka zdjêæ Nokia 
odbiera zdjêcia z telefonu i zachowuje je w wewnêtrznym buforze pamiêci. Je¶li 
w pamiêci buforu nie mieszcz± siê wszystkie zdjêcia, Przegl±darka zdjêæ Nokia 
cyklicznie usuwa zdjêcia z buforu pamiêci. Oznacza to, ¿e mo¿na wy¶wietliæ 
wszystkie zdjêcia z telefonu, nawet je¶li nie mo¿na ich wszystkich zapisaæ 
jednocze¶nie w buforze pamiêci. Je¶li telefon zostanie od³±czony, zdjêcia zapisane 
w buforze pamiêci mo¿na nadal przegl±daæ do momentu ponownego pod³±czenia 
telefonu lub wy³±czenia Przegl±darki zdjêæ Nokia. Wszystkie zdjêcia w buforze 
pamiêci s± usuwane, gdy przegl±darka zdjêæ zostanie wy³±czona lub zostanie 
pod³±czony telefon.

■ Przygotowanie Przegl±darki zdjêæ Nokia do pracy
Przed u¿yciem Przegl±darki zdjêæ Nokia nale¿y sprawdziæ, czy nastêpuj±ce 
warunki s± spe³nione przez telewizor, telefon i Przegl±darkê zdjêæ Nokia.

Telewizor:
1. Telewizor jest w³±czony i wybrano kana³ wej¶ciowy RCA. 
Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one. 16



2. Je¶li telewizor jest szerokoekranowy, wspó³czynnik ekranu powinien byæ 
ustawiony na 4/3.

3. Kabel RCA Przegl±darki zdjêæ Nokia jest pod³±czony do z³±cza RCA 
w telewizorze.

Telefon:
1. Telefon jest w³±czony.

2. Przegl±darka zdjêæ Nokia jest pod³±czona do z³±cza Pop-PortTM 
kompatybilnego telefonu.

Po ka¿dym pod³±czeniu telefonu do Przegl±darki zdjêæ Nokia w czasie 
przesy³ania zdjêæ z telefonu na telewizorze zostanie wy¶wietlony pasek 
postêpu. Kiedy wy¶wietlany jest pasek postêpu, naci¶niêcie jakiegokolwiek 
przycisku na jednostce g³ównej lub pilocie zdalnego sterowania nie bêdzie 
mia³o ¿adnego skutku.

Przegl±darka zdjêæ Nokia:
1. Przegl±darka zdjêæ Nokia jest w³±czona, a na ekranie telewizora wy¶wietlane 

jest logo Nokia.

2. Je¶li korzystasz z pilota zdalnego sterowania, musi siê on znajdowaæ 
w maksymalnej odleg³o¶ci 7 metrów od jednostki g³ównej, a miêdzy portami 
podczerwieni jednostki g³ównej i pilota nie mog± wystêpowaæ ¿adne 
przeszkody.
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■ Wybieranie pamiêci
Ikona w dolnym lewym rogu ekranu telewizora przedstawia wybran± pamiêæ. 
Pamiêæ telefonu ( ) oznacza, ¿e mo¿na wy¶wietlaæ zdjêcia z pod³±czonego 
telefonu. Pamiêæ MMC ( ) oznacza, ¿e mo¿na wy¶wietlaæ zdjêcia z karty MMC 
w³o¿onej do Przegl±darki zdjêæ Nokia.

Po w³±czeniu Przegl±darki zdjêæ Nokia pamiêæ telefonu jest wybierana 
automatycznie. Kiedy telefon nie jest pod³±czony, Przegl±darka zdjêæ Nokia 
próbuje prze³±czyæ siê na pamiêæ MMC. Je¶li do przegl±darki zdjêæ nie w³o¿ono 
karty MMC, a nie zosta³ pod³±czony telefon, wy¶wietla siê ikona .

Aby zmieniæ u¿ywan± pamiêæ, naci¶nij przycisk  na pilocie zdalnego 
sterowania lub naci¶nij i przytrzymaj przycisk  na jednostce g³ównej.

■ Wy¶wietlanie zdjêæ
Zdjêcia mo¿na wy¶wietlaæ pojedynczo lub zbiorowo w ramach pokazu slajdów.

Wy¶wietlanie zdjêæ pojedynczo:

1. Je¶li w³±czony jest pokaz slajdów, zakoñcz go, naciskaj±c przycisk  na 
pilocie zdalnego sterowania lub naciskaj±c i przytrzymuj±c przycisk  na 
jednostce g³ównej.

2. Naciskaj przycisk  lub  na pilocie, aby przewijaæ listê zdjêæ i wybierz 
zdjêcie, które ma zostaæ wy¶wietlone. Po przyci¶niêciu i przytrzymaniu 
przycisku  lub  zdjêcia s± przewijane automatycznie.
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Je¶li korzystasz z jednostki g³ównej, naciskaj przycisk , aby przewijaæ zdjêcia 
do przodu. Pamiêtaj, ¿e po naci¶niêciu i przytrzymaniu przycisku  zdjêcia nie 
s± przewijane, lecz zmienia siê wykorzystywana pamiêæ.

Wy¶wietlanie pokazu slajdów:

1. Aby rozpocz±æ pokaz slajdów, naci¶nij przycisk  na pilocie zdalnego 
sterowania lub naci¶nij i przytrzymaj przycisk  na jednostce g³ównej.

2. Zdjêcia w pokazie slajdów zmieniaj± siê co 4 lub 8 sekund. Aby zmieniæ ten 
interwa³, naci¶nij i przytrzymaj przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. 
Interwa³u nie mo¿na zmieniæ na jednostce g³ównej.

3. Aby zakoñczyæ pokaz slajdów, naci¶nij przycisk  na pilocie zdalnego 
sterowania lub naci¶nij i przytrzymaj przycisk  na jednostce g³ównej.

■ Obracanie zdjêæ
Zdjêcie wy¶wietlane na ekranie telewizora mo¿na obróciæ. Je¶li w³±czony jest 
pokaz slajdów, poczekaj na wy¶wietlenie zdjêcia, które ma zostaæ obrócone. Je¶li 
pokaz slajdów nie jest w³±czony, naci¶nij przycisk  i lub  na pilocie lub 
przycisk  na jednostce g³ównej tyle razy, a¿ wy¶wietli siê dane zdjêcie.

Aby obróciæ zdjêcie o 90o w kierunku obrotu wskazówek zegara, naci¶nij przycisk 
 na pilocie zdalnego sterowania lub na jednostce g³ównej.

■ Zapisywanie zdjêæ
Kiedy wybrana jest pamiêæ telefonu, mo¿na zapisaæ zdjêcia z telefonu na karcie 
MMC w³o¿onej do Przegl±darki zdjêæ Nokia.
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Zapisywanie jednego zdjêcia:

Je¶li w³±czony jest pokaz slajdów, poczekaj na wy¶wietlenie zdjêcia, które ma 
zostaæ zapisane. Je¶li pokaz slajdów nie jest w³±czony, naci¶nij przycisk  i lub  
na pilocie lub przycisk  na jednostce g³ównej tyle razy, a¿ wy¶wietli siê dane 
zdjêcie. 

Naci¶nij przycisk  na pilocie lub na jednostce g³ównej, aby zapisaæ zdjêcie.

Zapisywanie ca³ego pokazu slajdów:

Naci¶nij i przytrzymaj przycisk  na pilocie lub na jednostce g³ównej, aby zapisaæ 
wszystkie zdjêcia w pokazie slajdów. Pamiêtaj, ¿e pokaz slajdów musi byæ 
w³±czony. Je¶li pokaz slajdów nie jest w³±czony, tylko wy¶wietlane zdjêcie 
zostanie zapisane.

Przed zapisaniem zdjêæ Przegl±darka zdjêæ Nokia sprawdza, czy zmieszcz± siê one 
na karcie MMC. Je¶li ca³y pokaz slajdów nie mie¶ci siê na karcie MMC, wy¶wietla 
siê ikona  i ¿adne zdjêcie nie jest zapisywane.

■ Usuwanie zdjêæ
Kiedy wybrana jest pamiêæ telefonu, zdjêcia mo¿na usun±æ z wewnêtrznego 
buforu pamiêci Przegl±darki zdjêæ Nokia, a nie z telefonu. Kiedy zdjêcie zostanie 
usuniête z buforu pamiêci, nie jest ono ju¿ wy¶wietlane.

Kiedy wybrana jest pamiêæ MMC, zdjêcia mo¿na usun±æ bezpo¶rednio z karty 
MMC w³o¿onej do Przegl±darki zdjêæ Nokia.

Je¶li w³±czony jest pokaz slajdów, poczekaj na wy¶wietlenie zdjêcia, które ma 
zostaæ usuniête. Je¶li pokaz slajdów nie jest w³±czony, naci¶nij przycisk  i lub  
Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one. 20



na pilocie lub przycisk  na jednostce g³ównej tyle razy, a¿ wy¶wietli siê dane 
zdjêcie.

Naci¶nij i przytrzymaj przycisk  na pilocie lub jednostce g³ównej, a¿ wy¶wietli 
siê ikona .

Eksploatacja i konserwacja
Przegl±darkê zdjêæ Nokia nale¿y obs³ugiwaæ ostro¿nie. Przestrzeganie poni¿szych 
wskazówek zapewni bezawaryjn± pracê urz±dzenia przez wiele lat. 

• Przechowuj akcesoria w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• Z Przegl±darki zdjêæ Nokia korzystaj tylko w pomieszczeniach.

• Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj Przegl±darki zdjêæ Nokia. Nieostro¿ne obchodzenie 
siê z urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia podzespo³ów elektronicznych. 

• Do czyszczenia Przegl±darki zdjêæ Nokia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych detergentów. 

Je¶li stwierdzisz usterki w dzia³aniu Przegl±darki zdjêæ Nokia, dostarcz j± do najbli¿szego 
autoryzowanego serwisu. 
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