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GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN

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

YETKÝLÝ SERVÝS
Nokia Resim Görüntüleyici yalnýzca uzman personel tarafýndan onarýlabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için cihazýn kullaným 
kýlavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine baðlamayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Nokia Resim Görüntüleyici suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun.

ÖNEMLÝ:
Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn ve diðer kýzýlötesi cihazlarla giriþime yol 
açmasýna izin vermeyin. Uzaktan kumanda Sýnýf 1 Lazer ürünüdür.

ÞARJ CÝHAZLARI VE BATARYALAR
Þarj cihazýný bu cihazla birlikte kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Nokia 
Resim Görüntüleyici þu þarj cihazlarýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: ACP-8, 
ACP-9 ve ACP-12 ve standart AAA bataryalarý. 

Uyarý! Yalnýzca, üretici tarafýndan bu özel donanýmla kullanýmý onaylanmýþ batarya 
ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya ve þarj cihazlarýnýn kullanýlmasý, bu 
donaným için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlar ve tehlikeli olabilir.
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ÖNEMLÝ:
Þarj cihazlarýný yalnýzca kuru ortamlarda kullanýn. Nokia cihazý veya þarj cihazý ya 
da bunlarýn parçalarý nemli ya da ýslakken asla güç kaynaðýna baðlamayýn. 

Zarar görmüþ veya yýpranmýþ batarya ve þarj cihazlarýný kullanmayýn.

Bataryalara kýsa devre yaptýrmayýn.

Bataryalarý ateþe maruz býrakmayýn!

Bataryalarý yerel düzenlemelere göre atýn (örneðin, geri dönüþüm). Bataryalarý, evin 
diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.

Giriþ

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5, tek bir resmi veya bir resim grubunu TV 
ekranýnda veya uyumlu bir video projektöründe görüntülemenizi saðlar. Nokia 
Resim Görüntüleyici, uyumlu bir telefonda veya isteðe baðlý bir MMC kartýnda 
sakladýðýnýz resimleri görüntüleyebilir.

Nokia Resim Görüntüleyiciyi kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle 
okuyun. Telefon özellikleri hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi, telefonunuzun kullaným 
kýlavuzunda verilmiþtir. Önemli güvenlik ve bakým bilgileri için telefonunuzun 
kýlavuzuna bakýn. Ayrýca, harici cihazlarý baðlamayla ilgili talimatlar için TV’nizin 
kullaným kýlavuzuna bakýn.

■ Teknik veriler
• Bataryalar takýlýyken aðýrlýk: 220 gr

• Ana birimin boyutlarý:
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• Uzunluk: 95 mm

• Geniþlik: 94 mm

• Kalýnlýk: 48 mm

• Uzaktan kumandanýn boyutlarý:

• Uzunluk: 95 mm

• Geniþlik: 33 mm

• Kalýnlýk: 11 mm

• Çalýþma süresi: 

• AAA bataryalarla ana birim: en fazla iki saat (Bu tahmini bir deðerdir ve 
satýþ paketindeki piller için geçerlidir. Baþka piller kullanýldýðýnda, çalýþma 
süresi pil kalitesine baðlý olarak deðiþir.)

• Düðme pille uzaktan kumanda: en fazla 50 hafta (günde 250 basýþ ve 
haftada üç defa kullanýmla)

• Çalýþma sýcaklýðý: -5oC - 55oC arasý

• Resim görüntüleme cihazlarýyla uyumluluk: Nokia Resim Görüntüleyici, PAL ve 
NTSC standartlarýyla uyumludur. Nokia Resim Görüntüleyiciyi AV konektörü 
aracýlýðýyla uyumlu bir video cihazýna da baðlayabilirsiniz.

SECAM televizyonlar, satýþ paketine dahil olmayan özel bir adaptör gerektirir. 
SECAM adaptörü elektrik malzemeleri satan bir maðazadan satýn alýnabilir.
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• Telefonlarla uyumluluk: Nokia Resim Görüntüleyici, Pop-PortTM konektörü 
bulunan, MMS özellikli Nokia telefonlarýn çoðuyla uyumludur. MMC kartýyla, 
resim görüntüleyici MMC kartýna sahip (Nokia 9210 gibi) telefonlarla 
uyumludur.

• Güç kaynaðý: 4 AAA pil veya Nokia ACP-8, ACP-9 ya da ACP-12 þarj cihazlarý

Nokia Resim Görüntüleyici þarj cihazý baðlýyken pilleri kullanmaz veya þarj 
etmez.

Güç kaynaðý olarak piller kullanýlýrken, 10 dakika içinde hiçbir düðmeye 
basýlmazsa Nokia Resim Görüntüleyici otomatik olarak uyku moduna geçer. 
Pillerin gücü azaldýðýnda, televizyon ekranýnda zayýf pil simgesi görünür ve 
Nokia Resim Görüntüleyici 3 dakika sonra kapanýr. Ana birimdeki veya uzaktan 
kumandadaki herhangi bir düðmeye basarak Nokia Resim Görüntüleyici’yi 
tekrar açabilirsiniz.

• Baðlantý: Televizyon için sabit RCA konektörü, telefonlar için sabit Pop-PortTM 
konektörü, MMC kart için MMC kart okuyucusu ve uzaktan kumanda için bir IR 
(kýzýlötesi) baðlantýsý.

• Desteklenen resim biçimleri: JPEG ve GIF (animasyonlu GIF deðil)

• Desteklenen resim boyutlarý: maks. 1600 * 1200 piksel

• Dahili arabellek boyutu: 4,5 MB (Nokia Resim Görüntüleyici açýkken, her biri 30 
kB olan 150 resim depolanabilir. Maksimum resim sayýsý resim boyutuna 
baðlýdýr ve cihaz kapatýldýðýnda arabellekteki tüm resimler kaybolur. Tüm 
önemli verilerinizin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.)
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1. Genel bakýþ

Nokia Resim Görüntüleyici aþaðýdaki 
parçalardan oluþur:

1. Ana birim

2. Uzaktan kumanda

3. Açma/kapatma tuþu 

4. Ýleri/Hafýza Deðiþtirme tuþu 

5. Sil tuþu 

6. Döndür/Slayt Gösterisi tuþu 

7. Kaydet tuþu 

8. Güç durumu gösterge ýþýðý (kýrmýzý)

Nokia Resim Görüntüleyici açýk olduðunda kýrmýzý yanar. Nokia Resim 
Görüntüleyici baðlý bir telefondan görüntü aktarýrken bu ýþýk yanýp söner.

9. Þarj cihazý gösterge ýþýðý (yeþil)

Nokia Resim Görüntüleyici güç kaynaðý olarak pil yerine þarj cihazýný 
kullanýrken yeþil ýþýk yanar.

10.IR (kýzýlötesi) baðlantý noktasý
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Uzaktan kumanda aþaðýdaki parçalardan oluþur:

1. IR (kýzýlötesi) baðlantý noktasý

2. Döndür tuþu 

3. Slayt Gösterisi tuþu 

4. Geri tuþu 

5. Ýleri tuþu 

6. Kaydet tuþu 

7. Hafýza Deðiþtir tuþu 

8. Sil tuþu 

Tuþlara basmanýn iki yolu vardýr.

• Basma - tuþa basýp hemen serbest býrakma

• Basma ve basýlý tutma - bir tuþa bastýktan sonra en az üç saniye süreyle basýlý 
tutma

Ekrandaki göstergeler

Açma/kapatma.

Nokia Resim Görüntüleyici telefonda varsayýlan resim klasörünü 
bulamadý.

Telefondaki varsayýlan resim klasörü boþ.
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Resim iþleniyor.

MMC hafýzasý seçildi.

Takýlý MMC kartý yok.

Telefon hafýzasý seçildi.

MMC kartý dolu.

MMC kartý uyumsuz.

Nokia Resim Görüntüleyici, resim veya resimleri MMC kartýna baþarýyla 
kaydetti.

Slayt gösterisi çalýþmýyorsa, slayt gösterisi tuþuna kýsaca basýldýðýnda 
görünür.

Slayt gösterisindeki resimler her 4 saniyede bir deðiþir.

Slayt gösterisindeki resimler her 8 saniyede bir deðiþir.

Slayt gösterisi duraklatýldý.
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Pil güç düzeyi düþük.

Pil güç düzeyi çok düþük. Pilleri deðiþtirin veya Nokia Resim 
Görüntüleyici’yi þarj cihazýna baðlayýn.

Uyumsuz þarj cihazý.

Silme iþlemi onayý – silmek için düðmeyi üç saniyeden uzun bir süre basýlý 
tutun

Seçilmiþ olan hafýzaya baðlý olarak, resim Nokia Resim Görüntüleyici'den 
veya MMC kartýndan baþarýyla silindi.

Bir hata oluþtu.

Ýþlem baþarýlý.
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2. Nokia Resim Görüntüleyici'yi ilk defa 
kullanma

1. Serbest býrakma çubuðunu (1) bastýrarak ana birimi 
açýn.

Not: Birimi açmadan önce daima cihazý kapatýn ve 
cihazýn þarj cihazýyla veya diðer cihazlarla olan 
baðlantýsýný kesin.

2. Ana birimin kapaðýný kaldýrýn (2).

3. RCA konektör kablosunu pil kapaðýnýn (3) etrafýndan 
çýkarýn. Pil kapaðýný, okla gösterildiði þekilde yukarý 
doðru kaydýrarak çýkarýn.
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4. AAA pilleri (4) takýn ve kapaðý tekrar kaydýrarak yerine 
takýn.

5. NTSC/PAL anahtarýnýn (5) doðru konumda olup 
olmadýðýný kontrol edin.

6. MMC kartýný (6), temas yüzeyi ana birimin üst kýsmýna 
(tuþlarýn bulunduðu bölüme) doðru gelecek þekilde 
yuvaya yerleþtirin.

Kartý içeri doðru iterek yerine oturtun. Kartý yerinden 
çýkarmak için yavaþça yeniden itin.

7. RCA kablosunun ilgili yuvadan (7) geçtiðinden emin 
olun ve ana birimi kapatýn.

8. Uzaktan kumandanýn pilini, aþaðýdaki resimde 
gösterildiði gibi takýn.

Nokia Resim Görüntüleyici uzaktan kumandasý güç kaynaðý olarak, birlikte 
verilen CR2032 düðme pili kullanýr. Uzaktan kumandanýn pili biterse, Nokia 
Resim Görüntüleyici cihazýný ana birimdeki tuþlara basarak kullanabilirsiniz.
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9. Þarj cihazýnýn kablosunu Nokia Resim 
Görüntüleyici'nin arkasýndaki yuvaya 
takýn ve þarj cihazýný prize takýn.

10.Nokia Resim Görüntüleyici cihazýný 
açmak için ana birimdeki  tuþunu basýlý 
tutun.

11.Nokia Resim Görüntüleyici RCA konektörünü bir televizyona baðlayýn.

Televizyonunuzun RCA konektörü yoksa, elektrik malzemeleri satan bir 
maðazadan satýn alabileceðiniz RCA/SCART adaptörü edinmeniz gerekir. Geniþ 
ekranlý bir televizyon kullanýyorsanýz, televizyon ekraný 4/3 oranýna 
ayarlanmalýdýr.

12.Televizyondaki RCA giriþ kanalýný açýn. Doðru kanal açýldýðýnda, televizyon 
ekranýnda Nokia amblemi görünür.

13.Pop-PortTM konektörünü ana birimin alt bölümünden çözün ve uyumlu 
telefonun Pop-PortTM birimine takýn. Telefonun açýk olduðundan emin olun.

Resimler telefondan aktarýlýrken televizyon ekranýnda bir ilerleme durum 
çubuðu görüntülenir. Ýlerleme durum çubuðu görüntülenirken, ana birimdeki 
veya uzaktan kumandadaki tuþlara basmanýn hiçbir etkisi olmayacaktýr. 
Ýlerleme durumu çubuðu görüntülenmezse, telefonu kapatýp tekrar açýn.

Nokia Resim Görüntüleyici telefondaki resimleri kendi dahili hafýzasýna 
aktardýktan sonra, telefonun Pop-PortTM baðlantýsýný kestiðinizde de resimleri 
görüntülemeye devam edebileceðinizi unutmayýn. Pop-PortTM konektörüne 
yeniden bir telefon baðladýðýnýzda, dahili hafýzadaki daha önce aktarýlmýþ 
resimler silinir.
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■ Cihazý açma ve kapatma
Nokia Resim Görüntüleyici'yi açmak için ana birimdeki  tuþunu basýlý tutun.

Cihazý kapatmak için  tuþunu basýn ve basýlý tutun.

Uzaktan kumandayý kullanarak cihazý açýp kapatamayacaðýnýzý unutmayýn.

3. Nokia Resim Görüntüleyici'yi Kullanma

■ Nokia Resim Görüntüleyici hafýzasý ve resim biçimleri
Nokia Resim Görüntüleyici, 1600 * 1200 piksele kadar olan JPEG ve GIF resim 
biçimlerini destekler. Nokia Resim Görüntüleyici resimleri, televizyon ekranýnda en 
iyi görüntüyü verecek þekilde ölçekler.

Nokia Resim Görüntüleyici MMC kartýna veya baðlý bir telefona kaydedilen 
resimleri görüntüleyebilir. Telefon hafýzasý seçildiðinde Nokia Resim Görüntüleyici 
resimleri SU-5 adlý bir telefon klasöründen aktarýr ve böyle bir klasör 
bulunamazsa, telefonunuzun varsayýlan resim klasöründen aktarýr. Telefonunuzun 
modeline ve seçili olan dile baðlý olarak, bu varsayýlan klasör ekranýn yan tarafýnda 
farklý gözükebilir. Klasörün ismi ve konumu hakkýnda kesin bilgi almak için 
telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. MMC hafýzasý seçildiðinde Nokia Resim 
Görüntüleyici resimleri, MMC kartýnýn kök dizininden, “Images” klasöründen ve 
MMC'nin “DCF” klasöründen aktarýr. Bir telefondaki resimleri Nokia Resim 
Görüntüleyici'deki MMC kartýna depoladýðýnýzda, resimler “Images” klasöründe 
saklanýr veya böyle bir klasör yoksa kök dizinde saklanýr. Nokia Resim 
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Görüntüleyici resimleri görüntülemeden önce ölçeklese de, MMC kartýna orijinal 
biçimlerinde kaydeder.

Bir telefondaki resimleri görüntülemek istediðinizde, Nokia Resim Görüntüleyici 
resimleri telefondan aktarýr ve bunlarý bir dahili ara bellekte depolar. Ara bellek 
tüm resimleri alamýyorsa, Nokia Resim Görüntüleyici resimleri ara bellekte, 
otomatik olarak sýrayla döndürür. Diðer bir deyiþle, ara bellekte ayný anda 
depolanamasalar bile telefondaki tüm resimler görüntülenebilir. Telefonun 
baðlantýsý kesilirse, ara bellekte depolanan resimleri yeniden bir telefon baðlanana 
kadar veya Nokia Resim Görüntüleyici kapatýlana kadar görüntülemeye devam 
edebilirsiniz. Resim görüntüleyici kapatýldýðýnda veya telefon baðlandýðýnda ara 
bellekteki tüm resimler silinir.

■ Nokia Resim Görüntüleyici'yi kullanmadan önce
Nokia Resim Görüntüleyici'yi kullanmaya baþlamadan önce televizyonunuzda, 
telefonunuzda ve Nokia Resim Görüntüleyici'de aþaðýdaki kontrolleri yapýn.

Televizyon:

1. Televizyonunuz açýk ve RCA giriþ kanalý seçili.

2. Geniþ ekranlý bir televizyonunuz varsa, televizyon ekraný 4/3 oranýna 
ayarlanmalýdýr.

3. Nokia Resim Görüntüleyici’nin RCA kablosu televizyonunuzdaki RCA 
konektörüne baðlý.

Telefon:

1. Telefonunuz açýk.
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2. Nokia Resim Görüntüleyici, uyumlu telefonunuzun Pop-PortTM konektörüne 
baðlý.

Nokia Resim Görüntüleyici cihazýna her telefon baðlayýþýnýzda, resimler 
telefondan aktarýlýrken televizyon ekranýnda bir ilerleme durum çubuðu 
görüntülenir. Ýlerleme durum çubuðu görüntülenirken, ana birimdeki veya 
uzaktan kumandadaki tuþlara basmanýn hiçbir etkisi olmayacaktýr.

Nokia Resim Görüntüleyici:

1. Nokia Resim Görüntüleyici açýk ve televizyonunuzun ekranýnda Nokia amblemi 
görüntüleniyor.

2. Uzaktan kumandayý kullanýrken, kumanda ana birimden en çok 7 metre 
uzaklýkta olmalý ve ayrýca ana birimin ve uzaktan kumandanýn kýzýlötesi 
baðlantý noktalarýnýn arasýnda hiçbir engel bulunmamalýdýr.

■ Hafýza seçme
Televizyon ekranýnýn sol alt köþesindeki simge hangi hafýzanýn seçildiðini gösterir. 
Telefon hafýzasý simgesi ( ), baðlý telefondaki resimleri görüntüleyebileceðiniz 
anlamýna gelir. MMC hafýzasý simgesi ( ), Nokia Resim Görüntüleyici cihazýna 
takýlý MMC kartýndaki resimleri görüntüleyebileceðiniz anlamýna gelir.

Nokia Resim Görüntüleyici açýldýðýnda, cihaz varsayýlan olarak telefon hafýzasýný 
seçer. Baðlý telefon yoksa, Nokia Resim Görüntüleyici MMC hafýzasýna geçmeye 
çalýþýr. Cihaza takýlý MMC kartý yoksa ve baðlý bir telefon da yoksa  simgesi 
görüntülenir.
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Kullanacaðýnýz hafýzayý deðiþtirmek için, uzaktan kumandadaki  tuþuna basýn 
veya ana birimdeki  tuþuna basýlý tutun.

■ Resimleri görüntüleme
Resimleri tek tek veya slayt gösterisi þeklinde bir resim grubu olarak 
görüntüleyebilirsiniz.

Bir defada tek bir resim görüntüleme:

1. Bir slayt gösterisi devam ediyorsa, uzaktan kumandadaki  tuþuna basarak 
veya ana birimdeki  tuþuna basýp, basýlý tutarak durdurun.

2. Resimler arasýnda ilerlemek ve görüntülemek istediðiniz resmi seçmek için 
uzaktan kumandadaki  veya  tuþuna basýn.  veya  tuþunu basýlý 
tutarsanýz resimler otomatik olarak kaydýrýlýr.

Ana birimi kullanýyorsanýz, ileri doðru gitmek için  tuþuna basýn. Unutmayýn, 
 tuþunu basýlý tutarsanýz resimler kaydýrýlmaz, bunun yerine hafýza deðiþir.

Slayt gösterisini görüntüleme:
1. Bir slayt gösterisini baþlatmak için, uzaktan kumandadaki  tuþuna basýn 

veya ana birimdeki  tuþunu basýlý tutun.

2. Slayt gösterisindeki resimler her 4 veya 8 saniyede bir deðiþir. Bu deðerler 
arasýnda geçiþ yapmak için, uzaktan kumandadaki  tuþunu basýlý tutun. Bu 
deðeri ana birimden deðiþtiremezsiniz.

3. Bir slayt gösterisini durdurmak için, uzaktan kumandadaki  tuþuna basýn 
veya ana birimdeki  tuþunu basýlý tutun.
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■ Resimleri döndürme
Televizyon ekranýnda görüntülenen resmi döndürebilirsiniz. Bir slayt gösterisi 
açýksa, döndürmek istediðiniz resim görüntülenene kadar bekleyin. Cihaz slayt 
gösterisi modunda deðilse, uzaktan kumandadaki  veya  tuþuna veya ana 
birimdeki  tuþuna resim görüntülenene kadar basýn.

Resmi 90o saat yönünde döndürmek için, uzaktan kumandadaki veya ana 
birimdeki  tuþuna basýn.

■ Resimleri kaydetme
Telefon hafýzasý seçiliyse, telefondaki resimleri Nokia Resim Görüntüleyici 
cihazýna takýlý MMC kartýna kaydedebilirsiniz.

Tek bir resmi kaydetme:

Bir slayt gösterisi açýksa, kaydetmek istediðiniz resim görüntülenene kadar 
bekleyin. Cihaz slayt gösterisi modunda deðilse, uzaktan kumandadaki  veya  
tuþuna veya ana birimdeki  tuþuna resim görüntülenene kadar basýn. 

Resmi kaydetmek için uzaktan kumandadaki veya ana birimdeki  tuþuna basýn.

Slayt gösterisinin tamamýný kaydetme:
Slayt gösterisindeki tüm resimleri kaydetmek için, uzaktan kumandadaki veya ana 
birimdeki  tuþunu basýlý tutun. Slayt gösterisinin açýk olmasý gerektiðini unutmayýn. 
Cihaz slayt gösterisi modunda deðilse yalnýzca görüntülenen resim kaydedilir.

Nokia Resim Görüntüleyici resimleri kaydetmeden önce MMC kartýnda resimler 
için yer olup olmadýðýný denetler. Slayt gösterisinin tamamý MMC kartýna 
sýðmýyorsa,  simgesi görüntülenir ve resimlerin hiçbiri kaydedilmez.
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■ Resimleri silme
Telefon hafýzasý seçiliyken, bir resmi telefondan deðil Nokia Resim Görüntüleyici 
cihazýnýn dahili ara belleðinden silebilirsiniz. Resim ara bellekten silindiðinde, artýk 
görüntülenmez.

MMC hafýzasý seçiliyse, bir resmi Nokia Resim Görüntüleyici cihazýna takýlý MMC 
kartýndan doðrudan silebilirsiniz.

Bir slayt gösterisi açýksa, kaydetmek istediðiniz resim görüntülenene kadar 
bekleyin. Cihaz slayt gösterisi modunda deðilse, uzaktan kumandadaki  veya  
tuþuna veya ana birimdeki  tuþuna resim görüntülenene kadar basýn.

Uzaktan kumandadaki veya ana birimdeki  tuþunu,  simgesi görüntülenene 
kadar basýlý tutun.

Bakým ve Onarým
Nokia Resim Görüntüleyici'ye özen gösterin. Aþaðýdaki öneriler bu ürünü uzun yýllar keyifle 
kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. 

• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

• Nokia Resim Görüntüleyici'yi yalnýzca kapalý mekanlarda kullanýn.

• Nokia Resim Görüntüleyici'yi düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn 
sert kullanýmý, iç devre kartlarýna zarar verebilir. 

• Nokia Resim Görüntüleyici'yi silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da 
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 

Nokia Resim Görüntüleyici düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. 
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