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SU-2 Image Viewer kan tilsluttes til en kompatibel telefon, som understøtte
trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan få vist et enkelt billede eller en serie af
billeder, som du har taget med telefonens kamera, på en tv-skærm eller en 
kompatibel videoprojektor. 

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du tager SU-2 Image Viewer i b
Du kan få yderligere oplysninger om telefonens funktioner ved at læse 
brugervejledningen til telefonen. Brug ikke denne brugervejledning i stedet 
telefonens brugervejledning, da telefonens brugervejledning indeholder vig
oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Se også brugervejledningen ti
for at finde oplysninger om tilslutning af eksterne enheder til tv'et.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi
Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så der behøver ikke at væ
direkte, fri luftlinje mellem din Bluetooth-telefon og SU-2 Image Viewer. De
højst være en afstand på 10 meter mellem de to enheder. Forbindelsen kan 
blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre 
elektroniske enheder.

SU-2 Image Viewer er specielt udviklet til kompatible Nokia-telefoner, som
understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. SU-2 Image Viewer kan dog også
benyttes med andre kompatible Bluetooth-enheder, som understøtter OPP (
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Push Profile) eller BIP (Basic Imaging Profile). En Bluetooth-profil er en serie af 
kommandoer, som telefonen bruger til at kontrollere SU-2 Image Viewer.

n 1.1. 

, hvis 
wer 

ontakt 

2 

til brug 
 vil 
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Bemærk, at enhederne skal understøtte trådløs Bluetooth-teknologi. 
SU-2 Image Viewer er kompatibel med og godkender Bluetooth Specificatio
Der er dog ingen garanti for, at SU-2 Image Viewer fungerer med andre 
Bluetooth-produkter. Det afhænger af kompatibilitet. Kontakt forhandleren
du vil have yderligere oplysninger om kompatibilitet mellem SU-2 Image Vie
og andre Bluetooth-produkter.

I nogle lande kan der være restriktioner for brugen af Bluetooth-enheder. K
de lokale myndigheder, hvis du vil have yderligere oplysninger.

■ Opladere og batterier
Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. SU-
Image Viewer er beregnet til brug sammen med følgende opladere: 
ACP-7, ACP-8 og ACP-12. 

Advarsel! Brug kun batterier og opladere, som af producenten er godkendt 
sammen med dette specielle udstyr. Brug af andre typer kan være farligt og
medføre, at en eventuelle godkendelse 
af og garanti på produktet bortfalder.

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendte batterier og opladere.

Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, 
ikke i ledningen.
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Strømforsyning til SU-2 Image Viewer
Du kan bruge de AAA-batterier, der fulgte med din SU-2 Image Viewer, som 

r. Når 
, 

en 
sk til 
 får du 
kker 
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strømkilde, eller du kan tilslutte SU-2 Image Viewer til en kompatibel oplade
du tilslutter SU-2 Image Viewer til opladeren, tærer den ikke på batterierne
selvom det er genopladelige batterier, 
og det er ikke nødvendigt at tage batterierne ud.

Hvis du bruger batterier som strømkilde, når SU-2 Image Viewer er tændt, m
ikke forbundet til en Bluetooth-enhed, skifter SU-2 Image Viewer automati
standbytilstand efter 10 minutter. Når batteriet trænger til at blive opladet,
vist et ikon for lavt batteriniveau på tv-skærmen, og SU-2 Image Viewer slu
efter 3 minutter.

Installation af batterierne
Installer batterierne som vist på billedet. 

Bemærk! Du skal altid slukke for strømmen og afbryde forbindelsen mellem
enheden og opladeren eller andet ekstraudstyr, før du fjerner dækslet.
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■ Tekniske data
• Vægt: 105 g

om 
r med 
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• Længde: 98 mm

• Bredde: 98 mm

• Tykkelse: 42 mm

• Driftstid op til 90 - 255 min. (afhængigt af batteriniveauet)

• Driftstemperatur: 5o C til 55o C (kun til indendørs brug)

• Kompatibilitet: SU-2 Image Viewer er kompatibel med PAL- og NTSC-
standarderne. Hvis tv’et er et SECAM-tv, kræves der en speciel adapter, s
ikke fulgte med i salgspakken. SECAM-adapteren kan købes i forretninge
elartikler. Du kan også tilslutte SU-2 Image Viewer til en kompatibel 
videoprojektor via AV-stikket.

• Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller en af følgende 
Nokia-opladere: ACP-7, ACP-8 eller ACP-12

• Forbindelse: RCA-stik til tv'et, Bluetooth (version 1.1) til telefonen.
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■ Oversigt
SU-2 Image Viewer 

ng på 
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består af følgende dele:

1. Tænd/sluk/roter-
knap. Oplysninger om 
brug af knappen 
finder 
du på side 12

2. Pause/fortsæt-knap. 
Oplysninger om brug 
af knappen finder 
du på side 13.

3. Indikator for status 
for strøm/Bluetooth 
(blå)

4. Opladerindikator 
(grøn)

5. RCA-stik og -kabel

6. Udløserknapperne på siderne. Se Brug af SU-2 Image Viewer for første ga
side 9.

7. NTSC/PAL-omskifteren

8. Opladerstik
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■ Brug af SU-2 Image Viewer for første gang
1. Tryk på udløserknapperne på begge 

 

nu, og 

ooth-
er 
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sider af SU-2 Image Viewer, og løft 
dækslet opad.

Kontrollér, at NTSC/PAL-
omskifteren er indstillet korrekt, og 
at indstillingen svarer til den tv-
standard, der benyttes i det land, 
hvor du bor.

2. Tilslut SU-2 Image Viewer til tv'ets 
RCA-stik.

Hvis dit tv ikke har et RCA-stik, skal du købe en RCA/SCART-adapter i en
forretning med elartikler.

3. Tænd for SU-2 Image Viewer. Du får vist Nokia-logoet på 
tv-skærmen.

4. Kontrollér, at telefonen er tændt. Åbn derefter telefonens Bluetooth-me
aktivér Bluetooth-forbindelsen.

5. Åbn undermenuen, hvor du kan indstille telefonen til at søge efter Bluet
enheder, og start søgningen. Telefonen søger efter alle Bluetooth-enhed
inden for en radius af ca. 10 meter, hvorefter de bliver vist som en liste. 

6. Vælg SU-2 på listen.
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7. Indtast den firecifrede kontrolkode ("binding"), som vises øverst til højre på tv-
skærmen, på din mobiltelefon.

ner 

oth-
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Når du har angivet kontrolkoden, sendes den fra telefonen til 
SU-2 Image Viewer. Se også Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefo
forbundet på side 13.

Den blå indikator viser, at Bluetooth-forbindelsen er aktiv, og 
SU-2 Image Viewer vises i telefonens menu, hvor du kan få vist de Blueto
enheder, der aktuelt er forbundne til din telefon.

8. Du kan nu bruge SU-2 Image Viewer.
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1. Brug af SU-2 Image Viewer

e på 

iv. 

finder 

il de 
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side 

finder 
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■ Inden du bruger SU-2 Image Viewer
Inden du begynder at bruge SU-2 Image Viewer, skal du kontrollere følgend
tv'et, telefonen og SU-2 Image Viewer:

Tv:

1. At tv'et er tændt, og at du har valgt den korrekte AV-kanal.

2. Tv-skærmen skal være indstillet til forholdet 4:3.

Telefon:
1. At den kompatible telefon er tændt, og at Bluetooth-forbindelsen er akt

Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til telefonen.

2. At telefonen er forbundet til SU-2 Image Viewer. Yderligere oplysninger 
du under Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side 9.

SU-2 Image Viewer:
1. At NTSC/PAL-omskifteren på SU-2 Image Viewer er indstillet i henhold t

tv-standarder, der er gældende i det land, hvor du bor. Yderligere oplysn
finder du under Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM på 
17.

2. At SU-2 Image Viewer er tændt, og Nokia-logoet vises på tv-skærmen.

3. At SU-2 Image Viewer er forbundet til telefonen. Yderligere oplysninger 
du under Brug af SU-2 Image Viewer for første gang på side 9.
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4. At SU-2 Image Viewer er mindre end 10 meter fra telefonen, og at der ikke er 
nogen hindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder mellem SU-2 

 op til 
 eller 

 til SU-
rt 

r for 

end et 
t 

 (3 

 (3 
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Image Viewer og telefonen.

■ Hukommelse og billedformater i 
SU-2 Image Viewer

SU-2 Image Viewer understøtter de mest almindelige former JPEG-format. 
Billedstørrelsen kan være op til 640 x 480 pixel. SU-2 Image Viewer kan vise
65 billeder, eller hvad der svarer til 3 MB. Du kan få vist et billede ad gangen
en serie af billeder i form af et diasshow. Hvis du sender mere end et billede
2 Image Viewer, startes der automatisk et diasshow. I et diasshow vises hve
billede som standard i 8 sekunder. Hvis du sender et eller flere nye billeder, 
erstattes alle billederne i hukommelsen i SU-2 Image Viewer. Hvis du slukke
SU-2 Image viewer, slettes alle billederne fra hukommelsen.

Visning af billeder vha. SU-2 Image Viewer
Du kan få vist billederne et ad gangen i et diasshow. Hvis du har sendt mere 
billede til SU-2 Image Viewer på en gang, vises billederne automatisk som e
diasshow.

Tænd/sluk/roter-knappen
• Hvis du vil tænde for SU-2 Image Viewer, skal du trykke kort på knappen

sekunder), og derefter slippe den. 

• Hvis du vil slukke for SU-2 Image Viewer, skal du trykke kort på knappen
sekunder).
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• Hvis du vil rotere billedet 90 grader med uret, skal du trykke kort på knappen (3 
sekunder). Hvert tryk får billedet til at rotere tilsvarende.

n (3 
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, at du 
n 

r, men 

 flere 
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Pause/fortsæt/tidsinterval-knappen
• Hvis du vil stoppe diasshowet midlertidigt, skal du trykke kort på knappe

sekunder).

• Hvis du vil starte diasshowet igen, skal du trykke kort på knappen igen (3
sekunder).

• Hvis du vil ændre tidsintervallet fra 8 til 4 sekunder eller omvendt, skal d
trykke kort på knappen (3 sekunder).

Når du sender billeder til SU-2 Image Viewer, blinker indikatoren for status 
strøm/Bluetooth. Hvis forbindelsen mellem telefonen og 
SU-2 Image Viewer bliver afbrudt, mens du er ved at overføre et billede, vise
ikonet for fejl med forbindelsen på tv-skærmen. Send billedet igen. Bemærk
kan forbinde op til 10 enheder til SU-2 Image Viewer og sende billeder fra e
enhed ad gangen.

Brug af SU-2 Image Viewer med flere telefoner forbundet
Der kan oprettes bindinger mellem SU-2 Image Viewer og op til 10 telefone
der kan kun oprettes forbindelse til en telefon ad gangen.

Hvis SU-2 Image Viewer tændes i et område, hvor der er oprettet binding til
telefoner inden for en radius af 10 meter, forsøger 
den at oprette forbindelse til den telefon, der først blev bundet til 
SU-2 Image Viewer. 
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Hvis SU-2 Image Viewer ikke kan oprette forbindelse til den telefon, der først blev 
oprettet binding til, f.eks. fordi telefonen er slukket, eller fordi brugeren afviser 

fon, 

e, 

nding, 
er ikke 
th-

 
prette 

luttet, 
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forbindelsen, forsøger SU-2 Image Viewer at oprette forbindelse til den tele
som sidst blev brugt med SU-2 Image Viewer. 

Hvis SU-2 Image Viewer ikke kan oprette forbindelse til nogen af telefonern
forbliver den synlig for andre telefoner, hvilket ses 
på den blå indikator. 

Hvis du vil bruge SU-2 Image Viewer med en telefon, hvor der er oprettet bi
men som ikke er den første telefon, der blev oprettet binding til, og som hell
er den senest benyttede, skal du oprette forbindelsen fra telefonens Bluetoo
menu.

Driftstilstande for SU-2 Image Viewer
Synlig tilstand:
• SU-2 Image Viewer er synlig for andre Bluetooth-enheder, som benytter

scanning af forespørgsler. SU-2 Image Viewer kan også anvendes til at o
forbindelse til nye, kompatible Bluetooth-enheder.

• Indikatoren for status for strøm/Bluetooth er aktiv. Hvis opladeren er tils
er batteriindikatoren aktiv.
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Overførselstilstand:
• SU-2 Image Viewer er i overførselstilstand, når det modtager billeder via 

 
 

luttet, 

rier 
s SU-2 

stand, 

, at 
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Bluetooth-forbindelsen. Når billederne er modtaget, vender SU-2 Image
Viewer tilbage til synlig tilstand. Du kan sende flere billeder i løbet af en
overførsel. Bemærk, at der kun kan være én aktiv overførsel ad gangen.

• Indikatoren for status for strøm/Bluetooth er aktiv. Hvis opladeren er tils
er batteriindikatoren aktiv.

Strømforsyningstilstand:
• SU-2 Image Viewer er i strømforsyningstilstand, når den er tilsluttet til 

opladeren.

Standbytilstand:
• SU-2 Image Viewer skifter til standbytilstand, når den får strøm fra batte

og ikke har været i brug i 10 minutter. Standbytilstand aktiveres ikke, hvi
Image Viewer er tilsluttet til opladeren, 
eller hvis et aktivt diasshow ikke er blevet vist til ende.

Lavt batteriniveau:
• Når batteriniveauet er lavt, skifter SU-2 Image Viewer ikke til standbytil

og det vises på tv-skærmen. Tilslut opladeren til 
SU-2 Image Viewer, hvis du vil fortsætte med at få vist billeder. Bemærk
hvis du fjerner batterierne fra SU-2 Image Viewer, 
slettes alle de viste billeder.
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Ikonerne i SU-2 Image Viewer
Ikonet for tænd/sluk er placeret ved siden af tænd/sluk-knappen på SU-2 

 på 
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øjere 

-
ns der 

e 
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Image Viewer.

Ikonet for diasshow er placeret ved siden af pause/fortsæt-knappen
SU-2 Image Viewer.

Ikonet for lavt batteriniveau vises på tv-skærmen for at gøre opmæ
på, at SU-2 Image Viewer snart slukkes, og at den skal tilsluttes til 
opladeren.

Ikonet for tidsinterval i diasshow vises på tv-skærmen for at gøre 
opmærksom på, at tidsintervallet er 4 sekunder.

Ikonet for tidsinterval i diasshow vises på tv-skærmen for at gøre 
opmærksom på, at tidsintervallet er 8 sekunder.

Ikonet for forkert billedtype vises på tv-skærmen for at gøre opmær
på, at billedet ikke er i et korrekt format (JPEG), eller at pixlerne er h
end VGA-værdier.

Ikonet for uden for rækkevidde vises på tv-skærmen, når Bluetooth
forbindelsen mellem telefonen og SU-2 Image Viewer afbrydes, me
overføres billeder.

Ikonet for billedoverførsel vises på tv-skærmen, når det første billed
sendes til SU-2 Image Viewer.
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■ Liste med lande, der anvender tv-standarden SECAM
Nedenstående oplysninger er muligvis ikke helt dækkende, da nogle nye kabel-tv-

et 
 skal 

, 
ransk), 
rokko, 
iger, 
d, 
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stationer i lande, der har en officiel tv-standard, alligevel sender vha. et and
system. Hvis du vil anvende SU-2 Image Viewer med tv-standarden SECAM,
du købe en SECAM/PAL- eller en SECAM/NTSC-adapter i en forretning med 
elartikler.

Følgende lande benytter tv-standarden SECAM :

Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Dahomey, Djibouti, Egypten (SECAM/PAL)
Elfenbenskysten, Frankrig, Fransk Polynesien, Gabon, Guadelupe, Guyana (F
Iran, Irak, Libanon, Libyen, Luxembourg (PAL/SECAM), Madagaskar, Mali, Ma
Martinique, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Mongoliet, Ny Kaledonien, N
Réunion, Rusland, Rwanda, Saudi-Arabien (SECAM/PAL), Syrien, Tahiti, Tcha
Togo, Tunesien, Ukraine (PAL/SECAM), Ungarn (SECAM/PAL), Zaire
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2. Batterioplysninger
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SU-2 Image Viewer kan drives af 4 AAA-batterier. Sørg for at skifte batterie
jævnligt for at sikre den bedst mulige driftstid. Bemærk, at hvis du bruger en
kompatibel Nokia-oplader som strømforsyning, behøver du ikke fjerne batte
fra SU-2 Image Viewer. Bemærk desuden, at SU-2 Image Viewer ikke tærer 
batterierne, når den er tilsluttet til opladeren.

■ Opladning og afladning
Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakte
den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge
overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver an
vil det efterhånden aflade sig selv.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer 
ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en c
eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne
batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage s

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgiv
f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved 
temperaturer mellem 15° C og 25° C. En enhed med et meget varmt eller koldt batter
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midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt ladet. Batteriers funktionsdygtighed 
forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

ler. 
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Brænd aldrig de brugte batterier!

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



20

Vedligeholdelse
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SU-2 Image Viewer er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtæn
design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at
krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fre
• Opbevar alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
• SU-2 Image Viewer må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fug

kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
• SU-2 Image Viewer må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgive

Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele.
• SU-2 Image Viewer bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan

forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmateria
at smelte eller slå.

• SU-2 Image Viewer bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden varmes op
normal temperatur), kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det 
elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne SU-2 Image Viewer. Enheden kan tage skade, hvis den udsætt
ukyndig behandling.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste SU-2 Image Viewer. Hårdhændet behandling k
ødelægge de interne kredsløb. 

• Rengør aldrig SU-2 Image Viewer med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller s
opløsningsmidler. 

• Mal ikke SU-2 Image Viewer. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhind
enheden fungerer korrekt.

Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med ud
Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service.
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