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INFORMACJE O DODATKOWYCH APLIKACJACH W TELEFONIE NOKIA N72
W komplecie znajduje siê dwunapiêciowa karta RS-MMC, zawieraj±ca dodatkowe 
aplikacje firmy Nokia i innych producentów oprogramowania. Zawarto¶æ karty 
RS-MMC oraz dostêpno¶æ aplikacji i us³ug mo¿e siê ró¿niæ w poszczególnych 
krajach, u ró¿nych sprzedawców detalicznych i/lub operatorów sieci. 
Aplikacje i dodatkowe informacje o korzystaniu z nich, podane pod adresem 
www.nokia.com/support, s± dostêpne tylko w niektórych jêzykach.
Niektóre operacje i funkcje zale¿± od karty SIM i/lub sieci, us³ug MMS b±d¼ 
zgodno¶ci urz±dzeñ i obs³ugiwanych formatów materia³ów. Za niektóre us³ugi 
jest pobierana osobna op³ata.

BEZ GWARANCJI
Aplikacje innych producentów dostarczone na karcie pamiêci RS-MMC 
(Reduced-Size MultiMediaCard) zosta³y opracowane przez osoby lub firmy 
niepowi±zane z firm± Nokia i s± w³asno¶ci± tych osób lub firm. W odniesieniu do 
tych aplikacji firmie Nokia nie przys³uguj± ¿adne prawa autorskie ani inne prawa 
w³asno¶ci. W zwi±zku z tym firma Nokia nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za 
zapewnienie u¿ytkownikom koñcowym obs³ugi serwisowej ani za prawid³owo¶æ 
dzia³ania tych aplikacji, ani za przedstawione w nich informacje b±d¼ za zawarte 
w nich materia³y. Firma Nokia nie udziela te¿ ¿adnych gwarancji na te aplikacje.

U¯YTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMO¦CI, ¯E 
OPROGRAMOWANIE ORAZ/LUB APLIKACJE (£¡CZNIE „OPROGRAMOWANIE”) 
DOSTARCZANE S¡ NA ZASADZIE „TAK, JAK S¡”, BEZ JAKEJKOLWIEK GWARANCJI, 
UDZIELANEJ W SPOSÓB WYRA¬NY B¡D¬ DOROZUMIANY, W NAJSZERSZYM 
ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY W£A¦CIWYCH PRZEPISÓW PRAWA. 
FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NI¡ ZWI¡ZANE NIE SK£ADAJ¡ ¯ADNYCH 
ZAPEWNIEÑ ANI O¦WIADCZEÑ, TAK WYRA¬NYCH JAK I DOROZUMIANYCH, 
DOTYCZ¡CYCH MIÊDZY INNYMI, LECZ NIE WY£¡CZNIE, TYTU£U PRAWNEGO 
DO OPROGRAMOWANIA, JEGO JAKO¦CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO¦CI DO 
OKRE¦LONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRZEZ OPROGRAMOWANIE 
JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW 
AUTORSKICH LUB ZNAKÓW TOWAROWYCH. FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY 
Z NI¡ ZWI¡ZANE NIE GWARANTUJ¡ DZIA£ANIA JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU 
OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI, ANI ¯E DZIA£ANIE 
OPROGRAMOWANIA BÊDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZB£ÊDNE. U¯YTKOWNIK 
PRZYJMUJE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNO¦Æ I RYZYKO ZWI¡ZANE Z WYBOREM 
OPROGRAMOWANIA DO OKRE¦LONYCH CELÓW, A TAK¯E RYZYKO ZWI¡ZANE 
Z INSTALACJ¡, U¯YTKOWANIEM I REZULTATAMI TEGO U¯YTKOWANIA. 

UWZGLÊDNIAJ¡C NAJSZERSZE, PRZEWIDZIANE OBOWI¡ZUJ¡CYM PRAWEM 
GRANICE, FIRMA NOKIA, JEJ PRACOWNICY I PODMIOTY Z NI¡ ZWI¡ZANE NIE 
PONOSZ¡ ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA STRATY W ZYSKACH, DOCHODACH, 
WYNAGRODZENIACH I BAZACH DANYCH, ANI ZA PONIESIONE KOSZTY PRZY 
ZAKUPIE PRODUKTÓW ZASTÊPCZYCH B¡D¬ KORZYSTANIA Z US£UG, ANI ZA 
USZKODZENIA MIENIA, UTRATÊ ZDROWIA, PRZERWY W DZIA£ALNO¦CI 
GOSPODARCZEJ, ANI TE¯ ZA ¯ADNE, BEZPO¦REDNIE, PO¦REDNIE, INCYDENTALNE, 
EKONOMICZNE, KARNE, SPECJALNE LUB NASTÊPCZE SZKODY SPOWODOWANE 
W DOWOLNY SPOSÓB, NIEZALE¯NIE OD TEGO, CZY PONIESIONE ZOSTA£Y 
W ZWI¡ZKU Z KONTRAKTEM, POSTÊPOWANIEM CYWILNYM, ZANIEDBANIEM LUB 
INN¡ ZASAD¡ ODPOWIEDZIALNO¦CI, A POWSTA£E NA SKUTEK INSTALACJI, U¯YCIA 
LUB NIEMO¯NO¦CI U¯YCIA OPROGRAMOWANIA, NAWET WÓWCZAS, GDY 
FIRMA NOKIA LUB PODMIOTY Z NI¡ ZWI¡ZANE ZOSTAN¡ POWIADOMIONE 
O MO¯LIWO¦CI PONIESIENIA TAKICH STRAT. PONIEWA¯ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE 
NIE POZWALAJ¡ ZRZEC SIÊ ODPOWIEDZIALNO¦CI, ALE DOPUSZCZAJ¡ MO¯LIWO¦Æ 
JEJ OGRANICZENIA, ODPOWIEDZIALNO¦Æ FIRMY NOKIA, JEJ PRACOWNIKÓW 
I PODMIOTÓW Z NI¡ ZWI¡ZANYCH BÊDZIE W TAKICH PRZYPADKACH 
OGRANICZONA DO KWOTY 50 EURO. POWY¯SZE ZASTRZE¯ENIA W ¯ADNYM 
STOPNIU NIE UMNIEJSZAJ¡ USTAWOWYCH PRAW, JAKIE PRZYS£UGUJ¡ STRONIE 
WYSTÊPUJ¡CEJ W ROLI KONSUMENTA.

Copyright © 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one. Nokia i Nokia Connecting 
People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ 
znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.

Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ 
w produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. 
Dostêpno¶æ produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od kraju lub regionu.
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Wprowadzenie 
Numer modelu: Nokia N72-5

Dalej nazywany „urz±dzeniem Nokia N72”.

Nokia N72 to zaawansowane, inteligentne urz±dzenie 
multimedialne. Dziêki aplikacjom dostarczonym przez 
firmê Nokia i niezale¿nych dostawców mo¿na 
wykorzystaæ wszystkie mo¿liwo¶ci aparatu Nokia N72.

Czê¶æ dostarczonych aplikacji znajduje siê w pamiêci 
urz±dzenia, pozosta³e za¶ na dysku CD-ROM do³±czonym 
do urz±dzenia.

Dostêpno¶æ aplikacji mo¿e siê ró¿niæ zale¿nie od kraju 
lub obszaru sprzeda¿y.

Aby u¿ywaæ niektórych aplikacji, nale¿y zaakceptowaæ 
obowi±zuj±ce warunki licencyjne.

W ca³ym dokumencie dostêpno¶æ aplikacji na karcie 
pamiêci ( ) lub na dysku CD-ROM ( ) jest 
oznaczona za pomoc± ikon.

 Uwaga: Je¶li karta pamiêci zostanie wyjêta, to 
aplikacje zainstalowane na niej nie bêd± dostêpne. 
Aby uzyskaæ dostêp do aplikacji, nale¿y ponownie 
w³o¿yæ kartê pamiêci.

 Uwaga: Aplikacji dostêpnych na dysku CD-ROM 
mo¿na u¿ywaæ po zainstalowaniu ich na 
kompatybilnym komputerze.

Us³ugi sieciowe
Aby u¿ywaæ telefonu, trzeba mieæ dostêp do us³ug 
¶wiadczonych przez dostawców us³ug bezprzewodowych. 
Dzia³anie wielu funkcji tego urz±dzenia zale¿y od 
charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne us³ugi 
sieciowe mog± nie byæ dostêpne we wszystkich sieciach, 
a w niektórych przypadkach korzystanie z us³ug sieciowych 
mo¿e byæ uwarunkowane zawarciem w³a¶ciwej umowy 
z us³ugodawc±. O sposobie korzystania z us³ug sieciowych 
i zwi±zanych z nimi op³atach mo¿na siê dowiedzieæ od 
us³ugodawcy. W niektórych sieciach mog± obowi±zywaæ 
ograniczenia wp³ywaj±ce na sposób korzystania z us³ug 
sieciowych. Niektóre sieci mog± na przyk³ad nie 
udostêpniaæ pewnych us³ug lub znaków specyficznych 
dla danego jêzyka.
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Pomoc techniczna 
Pomocy technicznej dotycz±cej oprogramowania 
dostarczonego przez niezale¿nych dostawców udzielaj± 
dostawcy tego oprogramowania. W razie problemów 
z u¿ywan± aplikacj± nale¿y uzyskaæ pomoc z odpowiedniej 
witryny internetowej, korzystaj±c z ³±czy internetowych 
podanych w tej instrukcji po opisach poszczególnych 
aplikacji.
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Biuro
Symantec Mobile 
Security

Aplikacja Mobile Security firmy Symantec to rozwi±zanie 
umo¿liwiaj±ce zabezpieczenie urz±dzeñ mobilnych, które 
³±czy ochronê antywirusow± z zapor± oraz chroni 
urz±dzenie przed szkodliwymi materia³ami i z³o¶liwymi 
atakami.

 Uwaga: Ta aplikacja jest dostêpna tylko 
w niektórych jêzykach.

Aby zainstalowaæ aplikacjê, naci¶nij  i wybierz Biuro 
i plik instalacyjny aplikacji Symantec Mobile Security. 
Aby przeprowadziæ instalacjê, stosuj siê do pojawiaj±cych 
siê na ekranie instrukcji. Aplikacja zosta³a zainstalowana 
w folderze Biuro.

Aplikacja jest wersj± próbn±. Okres próbny rozpoczyna siê 
od zainstalowania aplikacji Symantec Mobile Security. 
Aby móc dalej u¿ywaæ aplikacji po up³ywie okresu 
próbnego, u¿yj us³ugi LiveUpdate, aby kupiæ aktualizacjê 
produktu, i stosuj siê do pojawiaj±cych siê na ekranie 
instrukcji.

Podczas u¿ywania urz±dzenia aplikacja dzia³a 
w tle i automatycznie sprawdza obecno¶æ wirusów 

w otrzymywanych plikach. Aby rêcznie przeskanowaæ 
urz±dzenie, wybierz Opcje > Skanuj. W przypadku 
znalezienia zara¿onego pliku zostanie wy¶wietlony 
komunikat, po którym nale¿y okre¶liæ, co zrobiæ z plikiem.

Zapora firewall ¶ledzi po³±czenia kierowane do urz±dzenia 
i nawi±zywane z niego, a tak¿e rejestruje nieautoryzowane 
po³±czenia. Aby przejrzeæ zapis, wybierz Opcje > 
Dz. aktywno¶ci

Aby pobraæ do urz±dzenia najnowsze pliki definicji 
wirusów i aktualizacje produktów, wybierz Opcje > 
LiveUpdate. Aby wykonaæ rêczn± aktualizacjê, wybierz 
¿±dane pozycje, a nastêpnie wybierz Opcje > Wyszukaj. 
Aby zaplanowaæ automatyczne aktualizacje 
i przypomnienia, wybierz Opcje > Ustawienia.

Aby móc korzystaæ z us³ugi aktualizacji, w urz±dzeniu musi 
byæ skonfigurowany punkt dostêpu do internetu. Wiêcej 
informacji o punktach dostêpu mo¿na znale¼æ w instrukcji 
obs³ugi urz±dzenia.

Wiêcej informacji
Aby otworzyæ pomoc aplikacji, wybierz Opcje > Pomoc.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji, odwied¼ witrynê 
internetow± www.symantec.com/techsupp. 
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Quickword 

Aplikacja Quickword do urz±dzenia Nokia N72 udostêpnia 
podstawowe funkcje programów Microsoft Word 97, 2000 
i XP i Palm eBook w formacie DOC. Aplikacja Quickword 
umo¿liwia przegl±danie plików w formacie programu 
Microsoft Word na wy¶wietlaczu urz±dzenia. Aplikacja 
Quickword udostêpnia kolory, pogrubienie, kursywê, 
podkre¶lenie i tryb pe³noekranowy.

 Wskazówka: W aplikacji Quickword mo¿na otwieraæ 
dokumenty w formacie DOC programu Microsoft 
Word 97, 2000 i XP i w formacie DOC programu 
Palm eBook.

 Uwaga: Aplikacja nie obs³uguje wszystkich wersji ani 
funkcji wymienionych formatów plików.

Aplikacja Quickword udostêpnia nastêpuj±ce funkcje:
• Wspó³praca z kompatybilnymi komputerami i innymi 

urz±dzeniami typu Palm
• Zapisywanie dokumentów na karcie pamiêci, aby mieæ 

do nich natychmiastowy dostêp

Aby uzyskaæ dostêp do dokumentu i otworzyæ go:
• Naci¶nij  i wybierz Biuro > Quickword. Wybierz 

Opcje > Przegl±daj, aby przegl±daæ i otwieraæ 
dokumenty zapisane w pamiêci urz±dzenia i na 
karcie pamiêci.

• Otwórz za³±cznik e-mail z otrzymanej wiadomo¶ci 
e-mail (us³uga sieciowa).

• Wy¶lij dokument przez Bluetooth do Sk. odbiorcza 
w folderze Wiadom..

• U¿yj polecenia Men. plik., aby przegl±daæ i otwieraæ 
dokumenty zapisane w pamiêci urz±dzenia i na karcie 
pamiêci.

• Przegl±daj strony internetowe. Przed przegl±daniem 
sprawd¼, czy w urz±dzeniu jest skonfigurowany punkt 
dostêpu do internetu.

Organizowanie plików programu Word
Naci¶nij  i wybierz Biuro > Quickword. Aby otworzyæ 
plik dokumentu, przewiñ do niego i naci¶nij .

Mo¿esz te¿ wybraæ Opcje i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Pliki > Sortuj — aby posortowaæ wy¶wietlone pliki 
wed³ug nazwy, rozmiaru, daty lub rozszerzenia pliku.

Pliki > Szukaj — aby wyszukaæ pliki tylko w Skrzynka 
pocztowa lub we wszystkich folderach pamiêci 
urz±dzenia i na karcie pamiêci.

Szczegó³y — aby wy¶wietliæ rozmiar bie¿±cego pliku i datê 
jego ostatniej modyfikacji.
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Wy¶wietlanie dokumentów 
programu Word
Aby otworzyæ dokument programu Word do przejrzenia, 
naci¶nij  i wybierz Biuro > Quickword. Wybierz 
dokument i naci¶nij .

Aby przewijaæ dokument, u¿yj przycisku przewijania.

Aby wyszukiwaæ tekst w dokumencie, wybierz Opcje > 
Znajd¼ > Opcje.

Mo¿esz te¿ wybraæ Opcje i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Przejd¼ na — aby przej¶æ na pocz±tek dokumentu, 
do wybranego miejsca w dokumencie lub na koniec 
dokumentu.

Zoom — aby powiêkszyæ lub pomniejszyæ podgl±d.

Autoprzewijanie — aby uruchomiæ automatyczne 
przewijanie dokumentu; naci¶nij , aby zakoñczyæ 
przewijanie.

 Wskazówka: Naci¶nij  aby spowolniæ, lub , 
aby przyspieszyæ automatyczne przewijanie.

Wiêcej informacji
W przypadku problemów z programem Quickword 
odwied¼ witrynê internetow± www.quickoffice.com, 
aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Pomoc techniczn± mo¿na uzyskaæ równie¿ 
wysy³aj±c wiadomo¶æ e-mail pod adres 
supportS60@quickoffice.com.

Quicksheet 

Aplikacja Quicksheet do urz±dzenia Nokia N72 udostêpnia 
najczê¶ciej u¿ywane funkcje programu Microsoft Excel 97, 
2000, 2003 i XP. Aplikacja Quicksheet umo¿liwia 
przegl±danie plików w formacie programu Excel 
na wy¶wietlaczu urz±dzenia.

W aplikacji Quicksheet mo¿na otwieraæ pliki arkuszy 
kalkulacyjnych w formacie XLS programu Microsoft 
Excel 97, 2000, 2003 i XP.

 Uwaga: Aplikacja nie obs³uguje wszystkich 
wersji ani funkcji wymienionych formatów plików.

Aplikacja Quicksheet udostêpnia nastêpuj±ce funkcje:
• Prze³±czanie miêdzy arkuszami za pomoc± 2 klikniêæ.
• Wyszukiwanie tekstu w arkuszu (w warto¶ciach 

lub formu³ach).
• Zmienianie szeroko¶ci kolumn, blokowanie wierszy 

i kolumn.
• Zapisywanie arkuszy na karcie pamiêci, aby mieæ 

do nich natychmiastowy dostêp.
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Aby uzyskaæ dostêp do pliku i otworzyæ go:
• Naci¶nij  i wybierz Biuro > Quicksheet. 

Wybierz Opcje > Przegl±daj, aby przegl±daæ i otwieraæ 
dokumenty zapisane w pamiêci urz±dzenia i na 
karcie pamiêci.

• Otwórz za³±cznik e-mail z otrzymanej wiadomo¶ci 
e-mail (us³uga sieciowa).

• Wy¶lij dokument przez Bluetooth do Sk. odbiorcza 
w folderze Wiadom..

• U¿yj polecenia Men. plik., aby przegl±daæ i otwieraæ 
dokumenty zapisane w pamiêci urz±dzenia i na karcie 
pamiêci.

• Przegl±daj strony internetowe. Przed przegl±daniem 
sprawd¼, czy w urz±dzeniu jest skonfigurowany punkt 
dostêpu do internetu.

Organizowanie arkuszy kalkulacyjnych
Naci¶nij  i wybierz Biuro > Quicksheet. 
Aby otworzyæ plik arkusza kalkulacyjnego, przewiñ do 
niego i naci¶nij .

Mo¿esz te¿ wybraæ Opcje i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Pliki > Sortuj — aby posortowaæ wy¶wietlone pliki 
wed³ug nazwy, rozmiaru, daty lub rozszerzenia pliku.

Pliki > Szukaj — aby wyszukaæ pliki tylko w Skrzynka 
pocztowa lub we wszystkich folderach pamiêci urz±dzenia 
i na karcie pamiêci.

Szczegó³y — aby wy¶wietliæ rozmiar bie¿±cego pliku i datê 
jego ostatniej modyfikacji.

Wy¶wietlanie arkuszy kalkulacyjnych
Aby otworzyæ arkusz kalkulacyjny do przejrzenia, 
naci¶nij  i wybierz Biuro > Quicksheet. Wybierz plik 
arkusza kalkulacyjnego i naci¶nij .

Aby przewijaæ arkusz, u¿yj przycisku przewijania.

Aby prze³±czyæ arkusz, wybierz Opcje > Id¼ do przewiñ 
do wybranego arkusza i wybierz OK.

Aby wyszukaæ tekst w warto¶ciach i formu³ach w arkuszu, 
wybierz Opcje > Znajd¼ > Opcje.

Aby zmieniæ sposób wy¶wietlania arkusza, wybierz Opcje 
i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Zmieñ rozm. ekranu — aby prze³±czyæ miêdzy trybem 
pe³noekranowym a wy¶wietlaniem na czê¶ci ekranu.

Wsp. powiêkszenia — aby powiêkszyæ lub pomniejszyæ 
podgl±d.

Zablokuj — aby zachowaæ zaznaczony wiersz, kolumnê lub 
wiersz i kolumnê na ekranie podczas przewijania arkusza.

Dost. szer. kolumny — naci¶nij  lub , aby zwiêkszyæ 
lub zmniejszyæ szeroko¶æ kolumny. Gdy kolumna bêdzie 
mieæ odpowiedni± szeroko¶æ, naci¶nij .
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Wiêcej informacji
W przypadku problemów z programem Quicksheet 
odwied¼ witrynê internetow± www.quickoffice.com, 
aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Pomoc techniczn± mo¿na uzyskaæ równie¿ 
wysy³aj±c wiadomo¶æ e-mail pod adres 
supportS60@quickoffice.com.

Quickpoint 

Aplikacja Quickpoint do urz±dzenia Nokia N72 
udostêpnia najczê¶ciej u¿ywane funkcje programu 
Microsoft PowerPoint 97, 2000 i XP. Aplikacja Quickpoint 
umo¿liwia przegl±danie plików w formacie programu 
PowerPoint na wy¶wietlaczu urz±dzenia.

 Wskazówka: W aplikacji Quickpoint mo¿na 
otwieraæ prezentacje w formacie PPT programu 
Microsoft PowerPoint 97, 2000 i XP.

 Uwaga: Aplikacja nie obs³uguje wszystkich wersji 
ani funkcji wymienionych formatów plików.

Aplikacja Quickpoint udostêpnia nastêpuj±ce funkcje:
• Zaawansowane przegl±danie w czterech trybach: 

konspekt, notatki prelegenta, slajd i miniatury 
(po cztery na stronie).

• Zapisywanie prezentacji na karcie pamiêci, aby mieæ 
do nich natychmiastowy dostêp.

Aby uzyskaæ dostêp do pliku i otworzyæ go:
• Naci¶nij  i wybierz Biuro > Quickpoint. Wybierz 

Opcje > Przegl±daj, aby przegl±daæ i otwieraæ 
dokumenty zapisane w pamiêci urz±dzenia i na 
karcie pamiêci.

• Otwórz za³±cznik e-mail z otrzymanej wiadomo¶ci 
e-mail (us³uga sieciowa).

• Wy¶lij dokument przez Bluetooth do Sk. odbiorcza 
w folderze Wiadom..

• U¿yj polecenia Men. plik., aby przegl±daæ i otwieraæ 
dokumenty zapisane w pamiêci urz±dzenia i na karcie 
pamiêci.

• Przegl±daj strony internetowe. Przed przegl±daniem 
sprawd¼, czy w urz±dzeniu jest skonfigurowany punkt 
dostêpu do internetu.

Organizowanie prezentacji
Naci¶nij  i wybierz Biuro > Quickpoint.

Mo¿esz te¿ wybraæ Opcje i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Pliki > Sortuj — aby posortowaæ wy¶wietlone pliki wed³ug 
nazwy, rozmiaru, daty lub rozszerzenia pliku.
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Pliki > Szukaj — aby wyszukaæ pliki tylko w Skrzynka 
pocztowa lub we wszystkich folderach pamiêci urz±dzenia 
i na karcie pamiêci.

Szczegó³y — aby wy¶wietliæ rozmiar bie¿±cego pliku i datê 
jego ostatniej modyfikacji.

Wy¶wietlanie prezentacji
Aby otworzyæ prezentacjê do przejrzenia, naci¶nij  
i wybierz Biuro > Quickpoint. Przewiñ do prezentacji 
i naci¶nij .

Aby prze³±czyæ miêdzy widokami Szkic, Notatki, 
Slajd i Miniatura, naci¶nij  lub .

Naci¶nij  lub , aby przej¶æ do nastêpnego lub 
poprzedniego slajdu w prezentacji.

Aby prze³±czyæ miêdzy trybem pe³noekranowym 
a wy¶wietlaniem na czê¶ci ekranu, wybierz Opcje > 
Zmieñ rozm. ekranu.

Aby rozwin±æ lub zwin±æ pozycje konspektu prezentacji 
w widoku konspektu, wybierz Opcje > Szkic.

W trybie pe³noekranowym widoku slajdu naci¶nij:
• 1 — aby pomniejszyæ
• 2 — aby powiêkszyæ
• 3 — aby dopasowaæ slajd do ekranu

Wiêcej informacji
W przypadku problemów z programem Quickpoint 
odwied¼ witrynê internetow± www.quickoffice.com, 
aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Pomoc techniczn± mo¿na uzyskaæ równie¿ 
wysy³aj±c wiadomo¶æ e-mail pod adres 
supportS60@quickoffice.com.

Adobe Reader 

Za pomoc± programu Adobe Reader mo¿na na 
wy¶wietlaczu urz±dzenia przegl±daæ dokumenty 
w formacie PDF.

 Uwaga: Ta aplikacja zosta³a zoptymalizowana pod 
k±tem wy¶wietlania zawarto¶ci dokumentów PDF 
w telefonach i innych urz±dzeniach bezprzewodowych 
i udostêpnia tylko ograniczony zakres funkcji 
w porównaniu z wersj± na komputer.

 Uwaga: Ta aplikacja jest dostêpna tylko 
w niektórych jêzykach.
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Aby uzyskaæ dostêp do dokumentu i otworzyæ go:
• Naci¶nij  i wybierz Biuro > Adobe PDF. Wybierz 

Opcje > Wyszukaj plik, aby przegl±daæ i otwieraæ 
dokumenty zapisane w pamiêci urz±dzenia i na 
karcie pamiêci.

• Otwórz za³±cznik e-mail z otrzymanej wiadomo¶ci 
e-mail (us³uga sieciowa).

• Wy¶lij dokument przez Bluetooth do Sk. odbiorcza 
w folderze Wiadom..

• U¿yj polecenia Men. plik., aby przegl±daæ i otwieraæ 
dokumenty zapisane w pamiêci urz±dzenia i na karcie 
pamiêci.

• Przegl±daj strony internetowe. Przed przegl±daniem 
sprawd¼, czy w urz±dzeniu jest skonfigurowany punkt 
dostêpu do internetu.

Organizowanie plików PDF
Aby przegl±daæ i organizowaæ pliki PDF, naci¶nij  
i wybierz Biuro > Adobe PDF. Na li¶cie w widoku plików 
znajduj± siê ostatnio otwierane pliki. Aby otworzyæ 
dokument, przewiñ do niego i naci¶nij .

Mo¿esz te¿ wybraæ Opcje i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Wyszukaj plik — aby wyszukaæ pliki PDF w pamiêci 
urz±dzenia lub na karcie pamiêci.

Ustawienia — aby zmieniæ domy¶lny wspó³czynnik 
powiêkszenia i tryb przegl±dania dokumentów PDF.

Przegl±danie plików PDF
Po otworzeniu pliku PDF wybierz Opcje i jedn± 
z nastêpuj±cych opcji:

Zoom — aby powiêkszyæ lub pomniejszyæ podgl±d do 
wybranej warto¶ci procentowej. Mo¿esz te¿ dopasowaæ 
dokument do szeroko¶ci ekranu albo dopasowaæ ca³± 
stronê dokumentu PDF do ekranu.

Znajd¼ — aby wyszukaæ tekst w dokumencie.

Widok — aby wy¶wietliæ dokument w trybie 
pe³noekranowym. Mo¿esz te¿ obróciæ dokument PDF 
o 90 stopni w dowolnym kierunku.

Id¼ do — aby przej¶æ do wybranej strony, nastêpnej strony, 
poprzedniej strony, pierwszej strony lub ostatniej strony. 

Zapisz — aby zapisaæ plik w pamiêci urz±dzenia lub na 
karcie pamiêci.

Ustawienia — aby zmieniæ domy¶lny poziom powiêkszenia 
i domy¶lny tryb przegl±dania.

Szczegó³y — aby wy¶wietliæ w³a¶ciwo¶ci dokumentu PDF.
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Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, odwied¼ witrynê 
internetow± www.adobe.com.

Wszelkie pytania, sugestie i informacje dotycz±ce 
aplikacji zg³aszaj na forum u¿ytkowników programu 
Adobe Reader dla systemu Symbian OS, pod adresem 
http://adobe.com/support/forums/main.html.

Info Print 

 Uwaga: Ta aplikacja jest dostêpna tylko w niektórych 
jêzykach.

Naci¶nij  i wybierz Biuro > Info print. Aplikacja Info 
print umo¿liwia bezpo¶rednie bezprzewodowe drukowanie 
z poziomu urz±dzenia. Mo¿na drukowaæ ró¿ne materia³y 
z urz±dzenia na drukarce obs³uguj±cej protokó³ Basic Print 
Profile (BPP) i wyposa¿onej funkcje Bluetooth (na przyk³ad 
na drukarce HP Deskjet 450 Mobile Printer lub HP 
Photosmart 8150). Obejmuje to miêdzy innymi wiadomo¶ci 
MMS i SMS, tekst wiadomo¶ci e-mail, kontakty, kalendarz 
i notatki.

W przypadku kontaktów aplikacja obs³uguje drukowanie 
nastêpuj±cych pól: numer telefonu, faksu i telefonu 
komórkowego, adres e-mail, adres URL i adres pocztowy.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, odwied¼ witrynê 
internetow± www.hp.com/eur/phoneprinting.
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£±cza
Wireless Keyboard 

Do skonfigurowania Klawiatury bezprzewodowej Nokia 
lub innej kompatybilnej klawiatury bezprzewodowej 
obs³uguj±cej profil Bluetooth HID zgodny z u¿ywanym 
urz±dzeniem u¿yj aplikacji Wireless Keyboard. Taka 
klawiatura umo¿liwia wygodne wprowadzanie tekstu 
wiadomo¶ci tekstowych, wiadomo¶ci e-mail i pozycji 
kalendarza za pomoc± pe³nego uk³adu klawiszy QWERTY.

 Uwaga: Ta aplikacja jest dostêpna tylko 
w niektórych jêzykach.

1 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth urz±dzenia.
2 W³±cz klawiaturê.
3 Naci¶nij  i wybierz £±cza > Wireless Keyboard.
4 Wybierz Opcje > Find keyboards, aby rozpocz±æ 

wyszukiwanie urz±dzeñ z funkcjami Bluetooth.
5 Wybierz klawiaturê z listy.
6 Aby uwierzytelniæ klawiaturê w urz±dzeniu, wprowad¼ 

wybrane has³o (od 1 do 9 cyfr), w ci±gu 30 sekund 
wprowad¼ to samo has³o na klawiaturze i naci¶nij 
klawisz Enter na klawiaturze. 
Has³a nie trzeba zapisywaæ, poniewa¿ przy 
ponownym uwierzytelnianiu klawiatury mo¿na 
u¿yæ innego has³a.

Wprowadzenie cyfr has³a mo¿e wymagaæ uprzedniego 
naci¶niêcia klawisza Fn.

7 Gdy pojawi siê ¿±danie wskazania uk³adu klawiatury, 
wybierz go z listy w urz±dzeniu.

8 Po wy¶wietleniu nazwy klawiatury jej status zmieni 
siê na Po³±czono, a zielony wska¼nik na klawiaturze 
bêdzie powoli pulsowaæ, sygnalizuj±c gotowo¶æ 
klawiatury do pracy.

Szczegó³owe informacje dotycz±ce obs³ugi i konserwacji 
klawiatury mo¿na znale¼æ w jej instrukcji obs³ugi.

Naci¶nij i mów 

Us³uga sieciowa „Naci¶nij i mów” (NIM) to us³uga 
komunikacji g³osowej w czasie rzeczywistym, oparta 
na protokole internetowym i udostêpniana w sieciach 
pakietowej transmisji danych. Us³uga „Naci¶nij i mów” 
umo¿liwia rozpoczêcie rozmowy przez naci¶niêcie 
odpowiedniego klawisza. Za pomoc± us³ugi NIM mo¿na 
rozmawiaæ z jedn± osob± lub z grup± osób. 
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Aby mo¿na by³o korzystaæ z us³ugi „Naci¶nij i mów”, 
nale¿y najpierw okre¶liæ punkt dostêpu do tej us³ugi 
i skonfigurowaæ jej ustawienia. Ustawienia te mo¿na 
odebraæ w postaci specjalnej wiadomo¶ci tekstowej 
od us³ugodawcy oferuj±cego us³ugê „Naci¶nij i mów”. 
Do konfiguracji mo¿na tak¿e u¿yæ aplikacji Setting 
Wizard, je¶li umo¿liwia to operator sieci. Patrz 
„SettingWizard”, s. 23.

Naci¶nij  i wybierz Connect. > Push to talk.

Gdy komunikacja odbywa siê za po¶rednictwem us³ugi 
„Naci¶nij i mów”, jedna osoba mówi, a pozosta³e s³uchaj± 
jej przez wbudowany g³o¶nik. Rozmawiaj±ce osoby mówi± 
na zmianê. Poniewa¿ w danym momencie mo¿e mówiæ 
tylko jeden cz³onek grupy, czas przeznaczony na 
pojedyncz± wypowied¼ jest ograniczony i zazwyczaj 
wynosi maksymalnie 30 sekund. Aby uzyskaæ informacje 
na temat d³ugo¶ci wypowiedzi w danej sieci, nale¿y 
skontaktowaæ siê z jej operatorem lub us³ugodawc±.

 Ostrze¿enie: Gdy g³o¶nik jest w³±czony, nie trzymaj 
urz±dzenia przy uchu, poniewa¿ d¼wiêki mog± byæ 
bardzo g³o¶ne.

Po³±czenia telefoniczne zawsze maj± pierwszeñstwo 
w stosunku do po³±czeñ „Naci¶nij i mów”.

Okre¶lanie punktu dostêpu do us³ugi 
„Naci¶nij i mów”
Wielu us³ugodawców wymaga u¿ycia internetowego 
punktu dostêpu (IAP) jako domy¶lnego punktu dostêpu. 
Inni us³ugodawcy pozwalaj± korzystaæ z punktu dostêpu 
do WAP. Wiêcej na ten temat mo¿na siê dowiedzieæ 
od us³ugodawcy.

Osoby, które nie mog± korzystaæ z po³±czenia WAP, 
powinny zwróciæ siê do us³ugodawcy o pomoc przy 
nawi±zywaniu pierwszego po³±czenia lub odwiedziæ 
witrynê www.nokia.com/phonesettings.

Ustawienia us³ugi „Naci¶nij i mów”
Naci¶nij  i wybierz Connect. > Push to talk > 
Options > PTT settings.

Wybierz User settings i wprowad¼ nastêpuj±ce 
informacje:

Incoming PTT calls — wybierz Notify, je¶li maj± byæ 
wy¶wietlane powiadomienia o po³±czeniach 
przychodz±cych. Wybierz Auto-accept, je¶li po³±czenia 
NIM maj± byæ odbierane automatycznie. Wybierz 
Not allowed, je¶li po³±czenia NIM maj± byæ 
automatycznie odrzucane.
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PTT call alert tone — wybierz Set by profile, je¶li 
ustawiony sygna³ przychodz±cego po³±czenia „Naci¶nij 
i mów” ma byæ taki sam, jak d¼wiêk po³±czenia 
przychodz±cego okre¶lony w aktywnym profilu.

Callback request tone — wybierz d¼wiêk ¿±dañ 
oddzwonienia.

Application start-up — zdecyduj, czy chcesz logowaæ siê 
w us³udze „Naci¶nij i mów” w momencie w³±czenia 
urz±dzenia.

Default nickname — wprowad¼ swój pseudonim 
domy¶lny, który bêdzie wy¶wietlany innym 
u¿ytkownikom. Us³ugodawca mo¿e wy³±czyæ 
w urz±dzeniu mo¿liwo¶æ edytowania tej opcji.

Show my PTT address — wybierz In 1 to 1 calls, In group 
calls, In all calls lub Never. Us³ugodawca mo¿e wy³±czyæ 
w urz±dzeniu niektóre z tych opcji.

Show my login status — wybierz Yes, je¶li chcesz 
pokazywaæ swój stan, lub No, je¶li chcesz go ukryæ.

Wybierz Connection settings i wprowad¼ nastêpuj±ce 
informacje:

Domain — wprowad¼ nazwê domeny otrzyman± 
od us³ugodawcy.

Access point name — wprowad¼ nazwê punktu dostêpu 
do us³ugi „Naci¶nij i mów”. Nazwa punktu dostêpu jest 
potrzebna do nawi±zania po³±czenia z sieci± GSM/GPRS. 

Server address — wprowad¼ otrzymany od us³ugodawcy 
adres IP lub nazwê domeny serwera us³ugi „Naci¶nij 
i mów”.

User name — wprowad¼ swoj± nazwê u¿ytkownika 
otrzyman± od us³ugodawcy.

PTT password — wprowad¼ has³o, je¶li jest wymagane 
do nawi±zania transmisji danych. Has³o jest zazwyczaj 
dostarczane przez us³ugodawcê. Czêsto w ha¶le jest 
uwzglêdniana wielko¶æ liter.

Logowanie siê w us³udze 
„Naci¶nij i mów”
Naci¶nij  i wybierz Connect. > Push to talk. 
Aplikacja „Naci¶nij i mów” po uruchomieniu wykonuje 
automatyczne logowanie w us³udze NIM.

Po pomy¶lnym zalogowaniu aplikacja „Naci¶nij i mów” 
automatycznie ³±czy siê z kana³ami, które by³y aktywne 
w chwili jej ostatniego zamkniêcia. W przypadku utraty 
po³±czenia urz±dzenie automatycznie ponawia próbê 
zalogowania i robi to do momentu, a¿ wyjdziesz z aplikacji 
„Naci¶nij i mów”.

Wychodzenie z us³ugi „Naci¶nij i mów”
Naci¶nij  i wybierz Connect. > Push to talk > 
Options > Exit. Pojawi siê pytanie: Switch Push to talk 
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off after exiting application?. Wybierz Yes, aby 
wylogowaæ siê i zamkn±æ us³ugê. Wybierz No, je¶li 
aplikacja ma byæ w dalszym ci±gu aktywna w tle. Je¶li 
otwartych jest kilka aplikacji, to chc±c prze³±czyæ siê 
miêdzy nimi, naci¶nij i przytrzymaj .

Nawi±zywanie po³±czenia 
indywidualnego
Wybierz Options > PTT contacts.

Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz rozmawiaæ, 
i wybierz Options > Talk 1 to 1. 

Naci¶nij klawisz  i nie zwalniaj go przez ca³y czas 
swojej wypowiedzi. Gdy skoñczysz mówiæ, zwolnij 
klawisz .

Aby porozmawiaæ z kontaktem, mo¿esz nacisn±æ 
i przytrzymaæ  tak¿e w innych widokach aplikacji 
Push to talk, na przyk³ad w widoku kontaktów. 
Aby nawi±zaæ nowe po³±czenie telefoniczne, najpierw 
zakoñcz po³±czenie indywidualne. Wybierz Disconnect lub 
naci¶nij .

 Wskazówka: Podczas rozmowy „Naci¶nij i mów” 
trzymaj urz±dzenie przed sob±, tak aby by³ widoczny 
wy¶wietlacz. Mów do mikrofonu i nie zas³aniaj 
rêkoma g³o¶nika.

Odbieranie po³±czenia indywidualnego
Naci¶nij , aby rozpocz±æ po³±czenie indywidualne, 
lub , aby je odrzuciæ.

 Wskazówka: Po³±czenie indywidualne lub grupowe 
mo¿na tak¿e nawi±zaæ z kontaktów. Wybierz 
Options > PTT > Talk 1 to 1 lub Make PTT 
group call.

Nawi±zywanie po³±czenia grupowego
Aby po³±czyæ siê z grup±, wybierz Options > 
PTT contacts, zaznacz kontakty, do których chcesz 
zadzwoniæ, i wybierz Options > Make PTT group call.

Subskrybowanie stanu zalogowania 
innych osób
Aby subskrybowaæ lub cofn±æ subskrypcjê stanu 
zalogowania innych osób w us³udze „Naci¶nij i mów”, 
wybierz Options > PTT contacts, kontakt, a nastêpnie 
Options > Show login status lub Hide login status.

Wysy³anie ¿±dania oddzwonienia
W menu PTT contacts wska¿ ¿±dany opis i wybierz 
Options > Send callback request.
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Odpowiadanie na ¿±danie oddzwonienia
Gdy kto¶ przy¶le ¿±danie oddzwonienia, w trybie 
gotowo¶ci zostanie wy¶wietlony komunikat 1 new 
callback request. Wybierz Show, aby otworzyæ menu 
Callback inbox. Wybierz kontakt oraz Options > 
Talk 1 to 1, aby rozpocz±æ po³±czenie indywidualne. 

Kana³y
Mo¿esz ³±czyæ siê z publicznymi kana³ami 
prekonfigurowanymi. Dostêp do danego kana³u 
publicznego ma ka¿da osoba znaj±ca jego adres URL. 

Gdy po³±czysz siê z kana³em publicznym i zaczniesz 
mówiæ, wypowied¼ tê us³ysz± wszyscy cz³onkowie kana³u. 
Jednocze¶nie mo¿e byæ aktywnych do piêciu kana³ów. 
Gdy aktywny jest wiêcej ni¿ jeden kana³, kana³ swojej 
wypowiedzi mo¿esz zmieniæ poleceniem Swap. 

Wybierz Options > PTT channels.

Aby pierwszy raz po³±czyæ siê z publicznym kana³em 
prekonfigurowanym, wybierz Options > New channel > 
Add existing. Gdy do³±czasz do kana³u 
prekonfigurowanego, musisz podaæ jego adres URL.

Tworzenie w³asnych kana³ów
Aby utworzyæ nowy kana³ prekonfigurowany, wybierz 
Options > New channel > Create new. 

Mo¿esz tworzyæ w³asne kana³y prekonfigurowane, 
wybieraæ nazwê w³asnego kana³u oraz zapraszaæ do 
cz³onkostwa w nim. Nowi cz³onkowie mog± zapraszaæ 
do kana³u publicznego kolejne osoby. 

Mo¿esz tak¿e konfigurowaæ kana³y prywatne. Do kana³ów 
prywatnych mog± do³±czaæ i korzystaæ z nich tylko 
u¿ytkownicy zaproszeni przez gospodarza.

Dla ka¿dego kana³u nale¿y okre¶liæ nastêpuj±ce 
ustawienia: Channel name, Channel privacy, Nickname 
in channel i Channel thumbnail (opcjonalnie). 

Po pomy¶lnym utworzeniu kana³u pojawi siê pytanie, 
czy chcesz wys³aæ zaproszenia do kana³u. Zaproszenia 
maj± postaæ wiadomo¶ci tekstowych.

Rozmowa na kanale
Aby po zalogowaniu siê w us³udze „Naci¶nij i mów” 
porozmawiaæ na kanale, naci¶nij . Us³yszysz sygna³ 
informuj±cy o udzieleniu dostêpu.

W dalszym ci±gu przytrzymuj klawisz  przez ca³y 
czas swojej wypowiedzi. Gdy skoñczysz mówiæ, zwolnij 
klawisz . 

Je¶li spróbujesz odpowiedzieæ na kanale (naciskaj±c ), 
gdy mówi inny cz³onek kana³u, zostanie wy¶wietlone 
polecenie Wait. Zwolnij klawisz , poczekaj na 
zakoñczenie wypowiedzi przez drug± osobê, a nastêpnie 
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ponownie naci¶nij . Mo¿esz te¿ trzymaæ naci¶niêty 
klawisz  i czekaæ, a¿ pojawi siê polecenie Talk.

Podczas rozmowy prowadzonej na kanale zaczyna mówiæ 
ta osoba, która jako pierwsza naci¶nie  po zakoñczeniu 
wypowiedzi przez inn± osobê.

Aby zakoñczyæ swój udzia³ w po³±czeniu „Naci¶nij i mów”, 
wybierz Disconnect lub naci¶nij . 

Aby wy¶wietliæ cz³onków kana³u aktywnych w trakcie 
trwaj±cego po³±czenia z kana³em, wybierz Options > 
Active members.

Aby w trakcie po³±czenia z kana³em zaprosiæ do 
cz³onkostwa w nim nowe osoby, wybierz Options > 
Send invitation, aby otworzyæ widok zaproszenia. 
Nowych cz³onków mo¿esz zapraszaæ tylko wtedy, gdy 
jeste¶ gospodarzem danego kana³u prywatnego lub gdy 
dany kana³ jest kana³em publicznym. Zaproszenia maj± 
postaæ wiadomo¶ci tekstowych.

Odpowiadanie na zaproszenie 
do kana³u
Aby zapisaæ odebrane zaproszenie do kana³u, wybierz 
Options > Save PTT channel. Kana³ zostanie dodany 
do widoku kana³ów w kontaktach NIM.

Po zapisaniu zaproszenia do kana³u pojawi siê pytanie, czy 
chcesz po³±czyæ siê z kana³em. Wybierz Yes, aby otworzyæ 

widok sesji us³ugi „Naci¶nij i mów”. Nast±pi zalogowanie 
siê w us³udze, o ile nie zosta³o to zrobione wcze¶niej.

Je¶li odrzucisz lub skasujesz zaproszenie, zostanie ono 
zapisane w skrzynce odbiorczej wiadomo¶ci. Aby 
do³±czyæ do kana³u w pó¼niejszym terminie, otwórz 
zaproszenie i zapisz je. Wybierz Yes w oknie 
dialogowym, aby po³±czyæ siê z kana³em.

Wy¶wietlanie rejestru us³ugi 
„Naci¶nij i mów”
Naci¶nij  i wybierz Connect. > Push to talk > 
Options > PTT log. Rejestr zawiera nastêpuj±ce foldery: 
Missed calls, Received PTT calls i Created calls.

Aby rozpocz±æ po³±czenie indywidualne z menu PTT log, 
naci¶nij .
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Osobiste
Katalogi 

Catalogs (us³uga sieciowa) to sklep z materia³ami do 
telefonów komórkowych dostêpny w Twoim urz±dzeniu.

Us³uga Catalogs pozwala odkrywaæ, przegl±daæ, kupowaæ, 
pobieraæ i uaktualniaæ materia³y, us³ugi i aplikacje 
dzia³aj±ce w urz±dzeniu Nokia N72. Teraz masz 
w zasiêgu rêki gry, dzwonki, tapety, aplikacje i wiele 
innych materia³ów. Dostêpno¶æ materia³ów zale¿y od 
operatora sieci i us³ugodawcy.

Naci¶nij  i wybierz Osobiste > Katalogi. 
Wybierz OK, aby zaakceptowaæ zastrze¿enia.

Us³uga Catalogs korzysta z us³ug sieciowych, aby 
udostêpniaæ najnowsze materia³y. Informacje 
o dodatkowych materia³ach dostêpnych w us³udze 
Catalogs mo¿na uzyskaæ od operatora sieci lub 
us³ugodawcy.

Us³uga Catalogs na bie¿±co otrzymuje aktualizacje, 
oferuj±c najnowsze materia³y dla Twojego urz±dzenia 
udostêpniane przez operatora sieci lub us³ugodawcê. 
Aby rêcznie zaktualizowaæ katalogi, wybierz Options 
(Opcje) > Od¶wie¿ listê (Od¶wie¿ listê).

Ustawienia us³ugi Catalogs
Aplikacja udostêpnia w urz±dzeniu aktualne katalogi 
dostarczane przez operatora sieci lub us³ugodawcê i inne 
dostêpne kana³y. Aby zmieniæ ustawienia, wybierz 
Opcje (Opcje) > Ustawienia (Ustawienia) >

Punkt dostêpu (Punkt dostêpu) — wybierz punkt dostêpu 
u¿ywany do po³±czeñ z serwerem us³ugodawcy.

Automatic open (Otwieranie automatyczne) — wybierz 
Tak (Tak), aby materia³y lub aplikacje by³y automatycznie 
otwierane po pobraniu.

Preview confirmation (Potwierdzenie podgl±du) — 
wybierz Nie (Nie), aby automatycznie by³ pobierany 
podgl±d materia³ów lub aplikacji. Wybierz Tak (Tak), 
aby przed ka¿dym pobraniem podgl±du by³o 
wy¶wietlane pytanie.

Potwierdzenie kupna (Potwierdzenie zakupu) — wybierz 
Yes (Tak), aby przed zakupem materia³ów lub aplikacji 
by³o wy¶wietlane ¿±danie potwierdzenia. Je¶li zostanie 
wybrana opcja Nie (Nie), natychmiast po wybraniu opcji 
Kup (Kup) rozpocznie siê proces kupowania.

Zakoñczywszy wprowadzanie ustawieñ, wybierz 
Wróæ (Wstecz). 
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Przegl±darka Opera 

Aby uzyskaæ dostêp do internetu, naci¶nij  i wybierz 
Osobiste > www. Za pomoc± przegl±darki Opera mo¿na 
otwieraæ strony utworzone w jêzykach XHTML, HTML, 
XML i WML.

 Uwaga: Ta aplikacja jest dostêpna tylko w niektórych 
jêzykach.

W sprawie dostêpno¶ci us³ug, ich cen i taryf skontaktuj 
siê z operatorem sieci lub us³ugodawc±. Us³ugodawcy 
udzielaj± te¿ informacji o sposobach korzystania 
z ich oferty.

Aby mo¿na by³o uzyskaæ dostêp do internetu, w telefonie 
musi byæ skonfigurowany punkt dostêpu do internetu. 
Wiêcej informacji o punktach dostêpu mo¿na znale¼æ 
w instrukcji obs³ugi urz±dzenia.

Przegl±danie internetu
 Wa¿ne: Korzystaj wy³±cznie z us³ug zaufanych, 

które zapewniaj± w³a¶ciw± ochronê przed szkodliwym 
oprogramowaniem.

Po skonfigurowaniu niezbêdnych ustawieñ po³±czenia 
mo¿esz uzyskaæ dostêp do internetu. Naci¶nij  i wybierz 
Osobiste > www. W celu otworzenia strony internetowej 

naci¶nij 1, aby otworzyæ pole do wprowadzania adresu 
URL, lub 2, aby przejrzeæ zak³adki.

Przegl±darka Opera formatuje strony zaprojektowane pod 
k±tem przegl±dania na komputerze tak, aby pasowa³y do 
szeroko¶ci wy¶wietlacza telefonu (tryb dopasowania do 
ekranu). Aby poruszaæ siê po stronie, przewijaj j± w górê 
lub w dó³. Aby wybraæ element na stronie, np. ³±cze, 
przycisk lub pole formularza, przewiñ w lewo lub w prawo, 
aby przej¶æ do ¿±danego elementu, i naci¶nij . 
Na niektórych stronach przygotowanych dla telefonów 
komórkowych elementy mo¿na wybieraæ, przewijaj±c 
w dowolnym kierunku.

Aby wy¶wietliæ oryginalny uk³ad stron, naci¶nij #. 
Aby poruszaæ siê po stronie, u¿ywaj przycisku przewijania. 
Aby wybraæ element na stronie, wybierz Focus (Fokus), 
przejd¼ do elementu i naci¶nij . Aby znów przewijaæ 
stronê, wybierz Scroll (Przewijaj). Aby przywróciæ widok 
dopasowania do ekranu, naci¶nij #.

Aby przegl±daæ strony na pe³nym ekranie, naci¶nij *. 
Aby przywróciæ normalny widok, ponownie naci¶nij *.

Aby w trakcie przegl±dania przej¶æ do poprzedniej strony, 
wybierz Wróæ.

Aby zapisaæ zak³adkê bie¿±cej strony, naci¶nij 7.

Mo¿na pobieraæ pliki, których wy¶wietlenie na stronie 
przegl±darki nie jest mo¿liwe, w tym tematy i pliki wideo. 
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Aby pobraæ obiekt tego typu, przejd¼ do odpowiedniego 
³±cza i naci¶nij .

 Wa¿ne: Instaluj i u¿ywaj jedynie aplikacji oraz 
innych programów otrzymanych ze ¼róde³, które 
zapewniaj± odpowiednie zabezpieczenia przed 
szkodliwym oprogramowaniem.

Funkcja ochrony praw autorskich mo¿e uniemo¿liwiæ 
kopiowanie, modyfikowanie, przesy³anie i przekazywanie 
niektórych zdjêæ, muzyki (w tym d¼wiêków dzwonka) 
i innych materia³ów.

Aby zmieniæ ustawienia wy¶wietlania, ogólne lub 
zaawansowane, wybierz Options (Opcje) > 
Settings (Ustawienia).

Koñczenie po³±czenia
Aby zakoñczyæ po³±czenie i zamkn±æ przegl±darkê, 
wybierz Options (Opcje) > Exit (Wyjd¼).

Usuwanie zawarto¶ci pamiêci cache
Pamiêæ cache to pamiêæ buforowa, która s³u¿y do 
tymczasowego przechowywania danych. Po ka¿dej, 
udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostêpu do 
poufnych informacji wymagaj±cych podania has³a nale¿y 
wyczy¶ciæ pamiêæ cache. Informacje lub us³ugi, do których 
uzyskano dostêp, s± przechowywane w pamiêci cache. 
Aby usun±æ zawarto¶æ pamiêci cache, wybierz 

Options (Opcje) > Tools (Narzêdzia) > Delete private data 
(Usuñ dane osobiste) > Delete cache (Usuñ zawarto¶æ 
pamiêci cache).

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ dodatkow± pomoc o funkcjach programu, 
wybierz Options (Opcje) > Tools (Narzêdzia) > 
Help (Pomoc).

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ pod adresem 
www.opera.com/support/tutorials/s60/.
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Narzêdzia 
SettingWizard 

Kreator SettingWizard konfiguruje urz±dzenie wed³ug 
ustawieñ operatora (MMS, GPRS i Internet), wiadomo¶ci 
e-mail, us³ugê sieciow± „push to talk” i us³ugê sieciow± 
udostêpniania wideo (video sharing) na podstawie 
informacji pochodz±cych z sieci operatora.

 Uwaga: Korzystanie z tych us³ug mo¿e 
wymagaæ skontaktowania siê z operatorem sieci 
lub us³ugodawc± w celu aktywowania transmisji 
danych lub innych us³ug.

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > SettingWizard.

Wybierz z menu pozycjê, któr± chcesz skonfigurowaæ 
w urz±dzeniu, i naci¶nij .

E-mail
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ wiadomo¶ci e-mail 

kreator SettingWizard wykryje dostêpnego operatora 
sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz OK albo 
przewiñ do innego operatora sieci i wybierz OK.

2 Wybierz z listy us³ugodawcê poczty e-mail.

3 Wybierz serwer poczty wychodz±cej. Je¿eli nie masz 
pewno¶ci, u¿yj serwera domy¶lnego.

4 Kreator SettingWizard za¿±da wprowadzenia 
szczegó³ów adresu e-mail, nazwy u¿ytkownika i has³a. 
Wybieraj poszczególne pozycje, a nastêpnie Opcje > 
Zmieñ. Po wprowadzeniu szczegó³ów wybierz OK.

5 Na koniec wybierz Opcje > OK.
6 Wybierz OK, aby potwierdziæ zamiast skonfigurowania 

skrzynki pocztowej u wybranego operatora.
7 Wybierz OK.

Us³uga push to talk
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ us³ugi sieciowej 

push to talk (PTT) kreator SettingWizard wykryje 
dostêpnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. 
Wybierz OK albo przewiñ do innego operatora sieci 
i wybierz OK.

2 Niektórzy operatorzy wymagaj± wprowadzenia nazwy 
u¿ytkownika, has³a i pseudonimu. Wybieraj 
poszczególne pozycje, a nastêpnie Opcje > Zmieñ. 
Po wprowadzeniu szczegó³ów wybierz OK.

3 Na koniec wybierz Opcje > OK.
4 Wybierz OK, aby potwierdziæ zamiar skonfigurowania 

us³ugi PTT u wybranego operatora.
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Operator
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ operatora kreator 

SettingWizard wykryje dostêpnego operatora sieci 
i poprosi o potwierdzenie. Wybierz OK albo przewiñ 
do innego operatora sieci i wybierz OK.

2 Wybierz OK, aby potwierdziæ zamiar skonfigurowania 
urz±dzenia do korzystania z us³ug wybranego 
operatora.

Wiêcej informacji
W przypadku problemów z kreatorem SettingWizard 
odwied¼ witrynê internetow± ustawieñ telefonów Nokia 
pod adresem www.nokia.com/phonesettings.
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Mobile Search — aplikacja do wyszukiwania
Mobile Search — aplikacja 
do wyszukiwania 

Aplikacja Mobile Search zapewnia dostêp do najlepszych 
wyszukiwarek. Korzystanie z niej to szybki, ³atwy 
i wygodny sposób na znajdowanie lokalnych us³ug, witryn 
internetowych, obrazów i mobilnych materia³ów oraz 
na ³±czenie siê z nimi. Dziêki tej aplikacji mo¿esz 
wyszukiwaæ lokalne restauracje i sklepy oraz dzwoniæ 
do nich, a zaawansowana technologia tworzenia map 
pozwoli Ci znale¼æ do nich drogê.

Korzystanie z aplikacji Mobile Search
Naci¶nij  i wybierz Szukanie.

 Uwaga: Dostêpno¶æ us³ugi mo¿e siê ró¿niæ zale¿nie 
od kraju lub obszaru sprzeda¿y.

Po otwarciu okna aplikacji Mobile Search wy¶wietlana jest 
lista kategorii. Wybierz kategoriê (na przyk³ad obrazy) 
i wprowad¼ tekst w polu wyszukiwania. Po wybraniu 
Szukanie zostan± wy¶wietlone wyniki.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ dodatkow± pomoc dotycz±c± funkcji 
aplikacji, wybierz Opcje > Pomoc.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji, odwied¼ witrynê 
www.mobilesearch.nokia.com/.
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Yahoo! Go
Yahoo! Go 

Aplikacja Yahoo! Go zapewnia dostêp do wiadomo¶ci 
e-mail, albumów ze zdjêciami, komunikatora i wielu 
innych us³ug wszêdzie tam, gdzie siê znajdujesz. 
Korzystanie z tych us³ug jest proste i ca³kowicie 
bezpieczne. Dziêki Yahoo! Go mo¿esz przebywaæ poza 
domem, a mimo to ³±czyæ siê ze swoim kontem Yahoo!

 Uwaga: Niektóre aplikacje s± dostêpne tylko 
w niektórych jêzykach.

Aplikacja Yahoo! Go zapewnia dostêp do us³ug takich 
jak Yahoo! Mail (us³uga pocztowa), Yahoo! Messenger 
(komunikator), Yahoo! Photos (us³uga do porz±dkowania 
zdjêæ) i Yahoo! Search (us³uga wyszukiwania). Umo¿liwia 
ona równie¿ przegl±danie naj¶wie¿szych informacji 
i pobieranie gier oraz d¼wiêków dzwonka.

Aplikacja Yahoo! Go zawiera funkcjê prostej rejestracji. 
Oznacza to, ¿e podczas konfiguracji wystarczy 
zarejestrowaæ siê tylko raz.

Aplikacja Yahoo! Go ma cztery g³ówne funkcje:
• Yahoo! Mail
• Yahoo! Messenger

• Yahoo! Connections 
(us³uga do nawi±zywania po³±czeñ)

• Yahoo! Photos

Yahoo! Mail
Us³uga Yahoo! Mail umo¿liwia odbieranie wiadomo¶ci 
e-mail w podró¿y. Dziêki automatycznej synchronizacji 
z kontem Yahoo! Mail wszystko, co robisz w urz±dzeniu 
(na przyk³ad wysy³anie wiadomo¶ci e-mail, oznaczanie 
wiadomo¶ci jako przeczytanych oraz ich usuwanie), 
jest od razu widoczne na koncie online Yahoo!

Yahoo! Messenger
Us³uga Yahoo! Messenger umo¿liwia czatowanie za 
pomoc± urz±dzenia z osobami z listy kontaktów. 
Mo¿esz wysy³aæ i odbieraæ tekstowe wiadomo¶ci czatu, 
emotikony, d¼wiêki, g³osowe wiadomo¶ci czatu, do³±czaæ 
zdjêcia do wiadomo¶ci oraz zarz±dzaæ kontem us³ugi 
Yahoo! Messenger.

Aby osoby z listy kontaktów widzia³y Ciê w trybie 
online, musisz zalogowaæ siê do us³ugi Yahoo! 
Messenger — wystarczy jedno klikniêcie. Urz±dzenie 
zapisze informacje o logowaniu, dziêki czemu ponowne 
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ich wprowadzanie przy ka¿dym korzystaniu z czatu 
nie bêdzie konieczne. Ustawienie domy¶lne zak³ada 
rejestracjê w us³udze Messenger na maksymalnie 10 minut 
za ka¿dym razem, gdy urz±dzenie zostanie wykryte jako 
nieaktywne. Wyd³u¿enie tego czasu skraca czas gotowo¶ci 
urz±dzenia. 

W niektórych sieciach nie jest mo¿liwe jednoczesne 
korzystanie z us³ugi Yahoo! Messenger oraz odbieranie 
po³±czeñ wideo i wiadomo¶ci multimedialnych.

Yahoo! Connections
Us³uga Yahoo! Connections synchronizuje urz±dzenie 
z kontem Yahoo!

Us³uga ta jest uruchamiana automatycznie przy ka¿dym 
w³±czeniu urz±dzenia. Nie musisz otwieraæ przegl±darki, 
aby sprawdziæ wiadomo¶ci e-mail i inne dane witryny 
Yahoo! Mo¿esz tak¿e wysy³aæ wiadomo¶ci e-mail z konta 
Yahoo! Mail oraz wy¶wietlaæ, tworzyæ, edytowaæ i usuwaæ 
kontakty, zdarzenia kalendarza oraz zadania, u¿ywaj±c 
w swoim urz±dzeniu aplikacji do korzystania 
z wiadomo¶ci, kontaktów i kalendarza. Wprowadzone 
zmiany s± widoczne na koncie Yahoo!

Us³uga Yahoo! Connections wy¶wietla stan ostatniego 
po³±czenia niezale¿nie od tego, czy by³o pomy¶lne, oraz 
informuje, czy aktualnie odbywa siê wymiana danych. 

Pokazuje równie¿ godzinê ostatniej i nastêpnej 
zaplanowanej wymiany danych.

Yahoo! Photos
Us³uga Yahoo! Photos s³u¿y do porz±dkowania 
i udostêpniania zdjêæ. Za pomoc± aplikacji zainstalowanej 
w urz±dzeniu mo¿na wy¶wietlaæ i przekazywaæ zdjêcia 
oraz ³±czyæ siê z us³ug± Yahoo! Photos i przegl±daæ albumy 
w internecie. Funkcja ta dzia³a w po³±czeniu z us³ug± 
Yahoo! Connections.

Za ka¿dym razem, gdy za pomoc± swojego urz±dzenia 
zrobisz zdjêcie, us³uga Yahoo! Photos zapyta, czy chcesz 
dodaæ je do albumu. Zdjêcia przekazywane do us³ugi 
Yahoo! Photos s± dostêpne w nastêpuj±cych miejscach:
• w albumie w witrynie internetowej Yahoo! Photos 

(w rozmiarze oryginalnym)
• w aplikacji Yahoo! Photos w urz±dzeniu 

(w pomniejszonych rozmiarach)
• w galerii urz±dzenia (w rozmiarze oryginalnym)

Wiêcej informacji
Aby dowiedzieæ siê wiêcej o aplikacji Yahoo! Go i sposobie 
jej dzia³ania oraz uzyskaæ informacje na temat kosztów 
i dodatkow± pomoc, odwied¼ witrynê www.yahoo.com/.
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Korzystanie z komputera 
Lifeblog  

Nokia Lifeblog to po³±czenie oprogramowania do 
telefonu komórkowego i na komputer, które prowadzi 
multimedialny dziennik materia³ów zbieranych za pomoc± 
urz±dzenia. Nokia Lifeblog automatycznie organizuje 
zdjêcia, pliki wideo, pliki d¼wiêkowe, wiadomo¶ci SMS, 
wiadomo¶ci MMS i wpisy bloga w kolejno¶ci 
chronologicznej. Materia³y te mo¿na pó¼niej przegl±daæ, 
przeszukiwaæ, udostêpniaæ, publikowaæ i archiwizowaæ. 
Aplikacja Nokia Lifeblog na komputer i Nokia Lifeblog 
do telefonu komórkowego umo¿liwia wysy³anie tych 
materia³ów innym lub udostêpnianie w blogu.

Nokia Lifeblog do telefonu komórkowego automatycznie 
rejestruje materia³y multimedialne. Za pomoc± tej 
aplikacji mo¿na w swoim urz±dzeniu multimedialnym 
przegl±daæ materia³y i wysy³aæ je do innych albo 
publikowaæ w internecie. Po³±cz urz±dzenie z 
kompatybilnym komputerem za pomoc± kompatybilnego 
kabla USB do transmisji danych lub przez Bluetooth, aby 
przesy³aæ i synchronizowaæ materia³y miêdzy nimi.

Aplikacja Nokia Lifeblog na komputer umo¿liwia ³atwe 
przegl±danie i wyszukiwanie materia³ów zebranych 

za pomoc± urz±dzenia. Dziêki po³±czeniu -kompatybilnym 
kablem USB do transmisji danych lub przez Bluetooth 
mo¿na za pomoc± jednego przycisku przesy³aæ ulubione 
zdjêcia, pliki wideo, SMS-y i MMS-y z powrotem 
do urz±dzenia.

Aby siê zabezpieczyæ, mo¿esz utworzyæ kopiê zapasow± 
bazy danych aplikacji Nokia Lifeblog na dysku twardym, 
dyskach CD, dyskach DVD, dysku wymiennym lub dysku 
sieciowym. Ponadto mo¿esz publikowaæ pozycje w blogu.

 Uwaga: Ta aplikacja jest dostêpna tylko 
w niektórych jêzykach.

Aby uruchomiæ aplikacjê Lifeblog na swoim urz±dzeniu, 
naci¶nij  i wybierz Osobiste > Lifeblog > Opcje > 
Otwórz.

Instalowanie na komputerze 
Komputer, na którym ma zostaæ zainstalowana aplikacja 
Nokia Lifeblog, musi spe³niaæ nastêpuj±ce wymagania:
• Procesor Intel Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik, 

128 MB pamiêci RAM
• 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym 

(je¶li trzeba zainstalowaæ oprogramowanie 
Microsoft DirectX i pakiet Nokia PC Suite) 
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• Rozdzielczo¶æ 1024 × 768 i 24-bitowa g³êbia koloru
• Karta graficzna 32 MB
• System operacyjny Microsoft Windows 2000 lub 

Windows XP 

Aby zainstalowaæ aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze:
1 W³ó¿ dysk CD-ROM do³±czony do urz±dzenia.
2 Zainstaluj pakiet Nokia PC Suite (w tym sterowniki 

kabla do transmisji danych dla potrzeb 
po³±czenia USB).

3 Zainstaluj aplikacjê Nokia Lifeblog na komputer. 

Je¶li na komputerze nie jest zainstalowane 
oprogramowanie Microsoft DirectX 9.0, zostanie ono 
zainstalowane wraz z aplikacj± Nokia Lifeblog.

£±czenie urz±dzenia z komputerem
Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 
za pomoc± kompatybilnego kabla USB:
1 Sprawd¼, czy na komputerze jest zainstalowany pakiet 

Nokia PC Suite.
2 Pod³±cz kabel USB do urz±dzenia i komputera. Podczas 

pierwszego ³±czenia urz±dzenia z komputerem po 
zainstalowaniu pakietu PC Suite na komputerze 
jest instalowany specjalny sterownik urz±dzenia. 
Mo¿e to potrwaæ chwilê.

3 Uruchom aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze.

Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 
przy u¿yciu technologii bezprzewodowej Bluetooth:
1 Sprawd¼, czy na komputerze jest zainstalowany pakiet 

Nokia PC Suite.
2 Za pomoc± kreatora Uzyskaj Po³±czenie dostêpnego 

w pakiecie Nokia PC Suite upewnij siê, ¿e urz±dzenie 
i komputer zosta³y wzajemnie uwierzytelnione 
w technologii bezprzewodowej Bluetooth. 
Patrz „Pakiet Nokia PC Suite”, s. 31, oraz instrukcja 
obs³ugi urz±dzenia.

3 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth w urz±dzeniu 
i komputerze. Szczegó³owe informacje mo¿na znale¼æ 
w instrukcji obs³ugi urz±dzenia i dokumentacji 
komputera.

Kopiowanie materia³ów
Po po³±czeniu urz±dzenia z kompatybilnym komputerem 
przy u¿yciu kompatybilnego kabla USB lub technologii 
Bluetooth mo¿na kopiowaæ materia³y z urz±dzenia na 
komputer i na odwrót.

Aby skopiowaæ nowe lub edytowane materia³y 
z urz±dzenia na komputer i skopiowaæ wybrane materia³y 
z komputera do urz±dzenia:
1 Uruchom aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze.
2 W aplikacji Lifeblog na komputerze wybierz Plik > 

Kopiuj z telefonu i do telefonu.
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Nowe materia³y zostan± skopiowane z urz±dzenia 
na komputer. Materia³y dostêpne w widoku Do telefonu 
na komputerze zostan± skopiowane do urz±dzenia.

Publikowanie w internecie
Najlepsze materia³y z bazy danych aplikacji Nokia Lifeblog 
mo¿na wysy³aæ do bloga w internecie, gdzie inni bêd± 
mogli je ogl±daæ.

Najpierw utwórz konto w us³udze blogów, a nastêpnie 
utwórz co najmniej jeden blog jako miejsce docelowe 
swoich wpisów i dodaj konto bloga do aplikacji Nokia 
Lifeblog. Us³uga blogów zalecana dla u¿ytkowników 
aplikacji Nokia Lifeblog to TypePad (www.typepad.com), 
udostêpniana przez firmê Six Apart.

Dodaj konto bloga w ustawieniach blogów aplikacji Nokia 
Lifeblog w urz±dzeniu. Na komputerze mo¿esz edytowaæ 
konta w oknie Edytowanie konta bloga WWW.

Aby opublikowaæ wpisy w internecie za pomoc± 
urz±dzenia:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione wybierz pozycje, 

które chcesz opublikowaæ w internecie.
2 Wybierz Opcje > Prze¶lij na WWW.
3 Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji aplikacja 

Nokia Lifeblog pobierze listê blogów z serwera blogów.
4 Zostanie wy¶wietlone okno dialogowe publikowania 

wpisów bloga. Z listy Prze¶lij do wybierz blog, którego 

chcesz u¿yæ. Aby zaktualizowaæ listê blogów 
po utworzeniu nowych blogów, wybierz Opcje > 
Od¶wie¿ listê. 

5 Wprowad¼ tytu³ i opis wysy³anej pozycji. Mo¿esz 
równie¿ napisaæ d³u¿szy tekst lub opis w polu Tre¶æ.

6 Po wpisaniu informacji wybierz Opcje > Wy¶lij.

Aby opublikowaæ wpisy w internecie za pomoc± 
komputera:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione wybierz pliki 

(maksymalnie 50), które chcesz opublikowaæ 
w internecie.

2 Wybierz Plik > Publikuj w internecie. Zostanie otwarte 
okno Publikowanie w internecie.

3 Wprowad¼ tytu³ i opis wysy³anej pozycji. Mo¿esz 
równie¿ napisaæ d³u¿szy tekst lub opis w polu Tre¶æ.

4 Z listy Prze¶lij do wybierz blog, którego chcesz u¿yæ.
5 Po wpisaniu informacji kliknij przycisk Wy¶lij.

Importowanie materia³ów z innych 
¼róde³
Oprócz zdjêæ JPG zrobionych aparatem urz±dzenia, do 
aplikacji Nokia Lifeblog mo¿na równie¿ importowaæ pliki 
JPG, pliki wideo w formacie 3GP i MP4, pliki d¼wiêkowe 
ARM i pliki tekstowe TXT z innych ¼róde³ (takich jak 
dysk CD, dysk DVD czy foldery na dysku twardym).
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Aby zaimportowaæ zdjêcia lub pliki wideo 
z kompatybilnego komputera do aplikacji Nokia Lifeblog 
na komputerze:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione wybierz Plik > 

Importuj z komputera. Zostanie otwarte okno Import.
2 Przejrzyj listê, aby znale¼æ zdjêcie, plik wideo, plik 

d¼wiêkowy lub plik tekstowy, albo przejd¼ do innych 
folderów, aby znale¼æ plik, który chcesz zaimportowaæ. 
Mo¿esz te¿ przejrzeæ inne dyski lub urz±dzenia 
za pomoc± funkcji Szukaj w.

3 Wybierz folder, plik lub kilka plików. Mo¿esz obejrzeæ 
ich zawarto¶æ w okienku Podgl±d.

4 Kliknij Otwórz, aby zaimportowaæ folder 
(z podfolderami) lub zaznaczone pliki.

Przegl±danie osi czasu i ulubionych
Po uruchomieniu aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze 
jest kilka mo¿liwo¶ci poruszania siê po widokach O¶ czasu 
i Ulubione. Najszybszym sposobem jest chwycenie suwaka 
i szybkie lub wolne przesuwanie go do przodu lub wstecz. 
Mo¿esz te¿ klikn±æ pasek czasu, aby wybraæ datê, u¿yæ 
polecenia Przejd¼ do daty albo u¿yæ klawiszy 
ze strza³kami.

Wiêcej informacji
Wiêcej informacji o us³ugach blogów i ich zgodno¶ci 
z aplikacj± Nokia Lifeblog mo¿na znale¼æ pod adresem 
www.nokia.com/lifeblog lub naciskaj±c klawisz F1 
w aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze, aby otworzyæ 
Pomoc aplikacji Nokia Lifeblog.

Pakiet Nokia PC Suite 

Pakiet Nokia PC Suite to zbiór aplikacji na komputer 
przygotowanych do wspó³pracy z urz±dzeniem Nokia N72.

Aby zainstalowaæ pakiet Nokia PC Suite i u¿ywaæ go, 
trzeba dysponowaæ komputerem z systemem Microsoft 
Windows 2000 lub XP, który jest kompatybilny z kablem 
USB lub technologi± Bluetooth.

Pakiet Nokia PC Suite nale¿y zainstalowaæ na komputerze. 
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ na dysku CD-ROM.

Pe³na instrukcja obs³ugi pakietu Nokia PC Suite jest 
dostêpna w formie elektronicznej na dysku CD-ROM.

£±czenie urz±dzenia z komputerem
Kreator Get Connected pomo¿e Ci po³±czyæ urz±dzenie 
z kompatybilnym komputerem. Gdy zakoñczysz pracê 
z kreatorem, zostanie nawi±zane po³±czenie miêdzy 
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urz±dzeniem a komputerem, co pozwoli rozpocz±æ 
korzystanie z aplikacji pakietu Nokia PC Suite 
wymagaj±cych po³±czenia z komputerem.
1 Zainstaluj pakiet Nokia PC Suite. Kreator Get 

Connected zostanie uruchomiony automatycznie.
2 Wybierz typ po³±czenia u¿ywany do ³±czenia 

urz±dzenia z komputerem.
3 Stosuj siê do pojawiaj±cych siê ekranie instrukcji.

Aby pó¼niej uruchomiæ kreatora Get Connected 
(na przyk³ad w celu skonfigurowania innego typu 
po³±czenia), wybierz Get Connected w pakiecie 
Nokia PC Suite.

Synchronizowanie
Aplikacja Nokia PC Sync umo¿liwia synchronizowanie 
kontaktów, kalendarzy, zadañ i notatek miêdzy 
urz±dzeniem a kompatybilnym programem do informacji 
osobistych (PIM) na komputerze, dziêki czemu informacje 
w pamiêci urz±dzenia i komputera mog± byæ zawsze 
aktualne.
1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
2 Po³±cz urz±dzenie z komputerem kompatybilnym 

kablem USB lub przez Bluetooth.
3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz Synchronizuj.

 Uwaga: Podczas pierwszego po³±czenia kreator 
pomo¿e Ci skonfigurowaæ domy¶lny tryb 
synchronizacji.

 Wskazówka: Urz±dzenie i komputer mo¿na 
skonfigurowaæ tak, aby dane by³y synchronizowane 
automatycznie, gdy urz±dzenie jest po³±czone 
z komputerem i jest uruchomiony pakiet 
Nokia PC Suite.

Tworzenie i przywracanie kopii 
zapasowych
Dane z urz±dzenia mo¿na archiwizowaæ lub przywracaæ 
z komputera do urz±dzenia.
1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
2 Po³±cz urz±dzenie z komputerem kompatybilnym 

kablem USB lub przez Bluetooth.
3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz Tworzenie kopii/

przywracanie.
4 Na stronie Wybieranie zadania wybierz polecenie 

Utwórz kopiê zapasow± lub Przywróæ kopiê 
zapasow±.

5 Postêpuj zgodnie z instrukcjami wy¶wietlanymi 
na ekranie.
 Wskazówka: Zaleca siê regularne tworzenie kopii 

zapasowych danych z urz±dzenia, aby zapobiec 
ewentualnej utracie danych.



Ko
rz

ys
ta

ni
e 

z 
ko

m
pu

te
ra

33

Zapisywanie zdjêæ i plików wideo
Aplikacja Image Store umo¿liwia zapisywanie zdjêæ 
i plików wideo z urz±dzenia na kompatybilnym 
komputerze. Aplikacja sprawdza w pamiêci telefonu 
i na karcie pamiêci obecno¶æ nowych zdjêæ i plików wideo 
zarejestrowanych od ostatniej sesji zapisywania i zapisuje 
je w komputerze.

Funkcja ochrony praw autorskich mo¿e uniemo¿liwiæ 
kopiowanie, modyfikowanie, przesy³anie i przekazywanie 
niektórych zdjêæ, muzyki (w tym d¼wiêków dzwonka) 
i innych materia³ów.

1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
2 Po³±cz urz±dzenie z komputerem kompatybilnym 

kablem USB lub przez Bluetooth.
3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz Zapisz zdjêcia.
4 Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Image 

Store zostanie wy¶wietlony kreator ustawieñ. 
Wprowad¼ wszystkie ustawienia, aby móc zapisywaæ 
pliki z urz±dzenia na komputerze. Postêpuj zgodnie 
z instrukcjami wy¶wietlanymi na ekranie.

5 W g³ównym oknie aplikacji Image Store wybierz 
Zapisz teraz. Aplikacja Image Store wyszuka w pamiêci 
telefonu i na karcie pamiêci nowe zdjêcia i pliki 
wideo zarejestrowane od ostatniej sesji zapisywania. 
Wszystkie nowe zdjêcia i pliki wideo, zale¿nie od typów 

plików wybranych w ustawieniach, zostan± zapisane 
na komputerze.

Przesy³anie informacji i zdjêæ
Aplikacja Nokia Phone Browser umo¿liwia organizowanie 
zawarto¶ci folderów w urz±dzeniu za pomoc± 
Eksploratora Windows. Umo¿liwia ona przesy³anie 
informacji i zdjêæ miêdzy urz±dzeniami lub z urz±dzenia 
na kompatybilny komputer.

Funkcja ochrony praw autorskich mo¿e uniemo¿liwiæ 
kopiowanie, modyfikowanie, przesy³anie i przekazywanie 
niektórych zdjêæ, muzyki (w tym d¼wiêków dzwonka) 
i innych materia³ów.

1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
2 Po³±cz urz±dzenie z komputerem kompatybilnym 

kablem USB lub przez Bluetooth.
3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz Prze¶lij pliki.
4 W Eksploratorze Windows wybierz Mój komputer > 

Nokia Phone Browser > Nokia N72.
5 Wybierz podfolder urz±dzenia, który chcesz 

przegl±daæ.
 Wskazówka: Aby od¶wie¿yæ widok zawarto¶ci 

urz±dzenia, wybierz Widok > Od¶wie¿.



Ko
rz

ys
ta

ni
e 

z 
ko

m
pu

te
ra

34

Przesy³anie utworów muzycznych
Aplikacja Nokia Audio Manager umo¿liwia tworzenie 
i organizowanie cyfrowych plików muzycznych na 
kompatybilnym komputerze i przesy³anie ich do 
kompatybilnego urz±dzenia lub miêdzy urz±dzeniami. 

Funkcja ochrony praw autorskich mo¿e uniemo¿liwiæ 
kopiowanie, modyfikowanie, przesy³anie i przekazywanie 
niektórych zdjêæ, muzyki (w tym d¼wiêków dzwonka) 
i innych materia³ów.

1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
2 Po³±cz urz±dzenie z komputerem kompatybilnym 

kablem USB lub przez Bluetooth.
3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz Prze¶lij pliki audio.

£±czenie z internetem 
Aplikacja One Touch Access automatycznie konfiguruje 
dostêp przez modem zale¿nie od operatora sieci lub 
us³ugodawcy (us³ugi sieciowej). Dziêki temu mo¿liwe 
jest szybkie nawi±zywanie ³±czno¶ci sieciowej 
z wykorzystaniem urz±dzenia jako modemu za 
po¶rednictwem GPRS w sieci GSM.

Upewnij siê, ¿e w urz±dzeniu jest aktywne po³±czenie 
transmisji danych. Wiêcej na ten temat mo¿na siê 
dowiedzieæ od us³ugodawcy.

Je¿eli chcesz u¿yæ standardowego bezprzewodowego 
modemu Bluetooth, przed skorzystaniem z aplikacji 
One Touch Access zainstaluj jego sterowniki.

Konfigurowanie dostêpu modemowego
Aplikacja One Touch Access zawiera kreator ustawieñ, 
który umo¿liwia konfigurowanie ustawieñ po³±czenia. 
Postêpuj zgodnie z instrukcjami wy¶wietlanymi na ekranie.

Nawi±zywanie po³±czenia przez modem
1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
2 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem.
3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz Po³±cz 

z internetem.
4 Aplikacja One Touch Access nawi±¿e po³±czenie 

z internetem po 10 sekundach. Po³±czenie mo¿na 
te¿ rozpocz±æ, wybieraj±c Po³±cz.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji i pobraæ najnowsz± wersjê 
pakietu Nokia PC Suite, odwied¼ witrynê internetow± 
www.nokia.com/pcsuite.
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Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

Aplikacja Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 
u³atwia wyszukiwanie, poprawianie i udostêpnianie zdjêæ 
za pomoc± kompatybilnego komputera. 
Wersja Starter Edition umo¿liwia:
• Organizowanie zdjêæ za pomoc± etykiet, które 

u³atwiaj± ich wyszukiwanie.
• U¿ywanie widoku kalendarza do przegl±dania 

wszystkich zdjêæ cyfrowych w jednym miejscu.
• Poprawianie typowych wad zdjêæ jednym klikniêciem.
• Udostêpnianie zdjêæ na ró¿ne sposoby: wysy³anie 

poczt± e-mail, drukowanie w domu lub wysy³anie 
do urz±dzeñ przeno¶nych.

 Uwaga: Ta aplikacja jest dostêpna tylko 
w niektórych jêzykach.

Instalacja
Zainstaluj aplikacjê Starter Edition na komputerze z dysku 
CD-ROM do³±czonego do urz±dzenia. Wymagania aplikacji 
Starter Edition: system operacyjny Microsoft Windows 
2000 lub XP, pakiet Nokia PC Suite 6.5 lub nowszy do 
³±czno¶ci miêdzy urz±dzeniem a komputerem oraz 
aplikacja Apple QuickTime 6.5.1. lub nowsza 
do przegl±dania i edytowania plików wideo.

Pakiet Nokia PC Suite jest dostêpny na dysku CD-ROM 
do³±czonym do urz±dzenia. Je¶li na komputerze 
nie ma zainstalowanej aplikacji Apple QuickTime, 
mo¿na j± pobraæ pod adresem 
www.apple.com/quicktime/download.

Stosuj siê do pojawiaj±cych siê na ekranie 
instrukcji instalacji.

Przesy³anie zdjêæ i plików wideo 
z urz±dzenia do komputera
Istniej± dwa sposoby przesy³ania zdjêæ z urz±dzenia 
do aplikacji Starter Edition.

Aby automatycznie przes³aæ zdjêcia i pliki wideo 
z urz±dzenia do kompatybilnego komputera:
1 Pod³±cz urz±dzenie do kompatybilnego komputera 

przy pomocy kabla USB. Na komputerze zostanie 
wy¶wietlone okno dialogowe aplikacji Adobe Photo 
Downloader, a nowe zdjêcia i pliki wideo 
zarejestrowane od ostatniego przesy³ania zostan± 
zaznaczone automatycznie.

2 Aby rozpocz±æ przesy³anie, kliknij Get Photos 
(Pobierz zdjêcia). Wszystkie zaznaczone pliki zostan± 
zaimportowane do aplikacji Starter Edition. 
Wszystkie albumy utworzone w galerii telefonu 
zostan± automatycznie przes³ane do aplikacji 
Starter Edition i oznaczone etykietami.
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3 Po przes³aniu plików do aplikacji Starter Edition mo¿na 
je usun±æ z urz±dzenia.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ automatyczne okno dialogowe 
Adobe Photo Downloader, kliknij prawym przyciskiem 
myszy ikonê na pasku zadañ.

Aby rêcznie przes³aæ zdjêcia do kompatybilnego 
komputera:
1 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 

kablem USB lub przez Bluetooth.
2 Uruchom aplikacjê Starter Edition.
3 Na pasku skrótów kliknij polecenie Get photos 

(Pobierz zdjêcia) > From Camera (Z aparatu) 
Mobile Phone (Telefon komórkowy) lub Card Reader 
(Czytnik kart). Zostanie wy¶wietlone okno dialogowe 
aplikacji Adobe Photo Downloader.

4 Kliknij polecenie Get Photos (Pobierz zdjêcia), 
aby rozpocz±æ przesy³anie. Wszystkie zaznaczone pliki 
zostan± zaimportowane do aplikacji Starter Edition. 
Wszystkie albumy utworzone w galerii telefonu 
zostan± automatycznie przes³ane do aplikacji 
Starter Edition i oznaczone etykietami. 

5 Po przes³aniu plików do aplikacji Starter Edition 
mo¿na je usun±æ z urz±dzenia.

Przesy³anie zdjêæ i plików wideo 
z komputera do urz±dzenia
Aby przes³aæ wyedytowane zdjêcia i pliki wideo 
do urz±dzenia:
1 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 

kablem USB lub przez Bluetooth.
2 Uruchom aplikacjê Starter Edition.
3 Zaznacz zdjêcia i pliki wideo, które chcesz przenie¶æ 

do urz±dzenia.
4 Kliknij polecenie Share (Udostêpnij) na pasku skrótów 

i wybierz Send to Mobile Phone (Wy¶lij do telefonu 
komórkowego).

5 Kliknij OK.

Przegl±danie zdjêæ na pe³nym ekranie
Zdjêcia mo¿na przegl±daæ na pe³nym ekranie, obracaæ, 
poprawiaæ i zaznaczaæ do wydrukowania.

Aby przejrzeæ zdjêcia na pe³nym ekranie:
1 Zaznacz zdjêcia.
2 W menu File (Plik) wybierz View (Widok) > Full Screen 

Slideshow (Pokaz slajdów na pe³nym ekranie). 
Rozpocznie siê pokaz slajdów.

3 Mysz± mo¿esz wybieraæ ikony u do³u ekranu, 
aby obracaæ, poprawiaæ i zaznaczaæ zdjêcia 
do wydrukowania.
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Udostêpnianie zdjêæ w wiadomo¶ciach 
e-mail
Rozmiar plików zdjêæ i pokazów slajdów wysy³anych 
jako za³±czniki wiadomo¶ci e-mail jest automatycznie 
redukowany w aplikacji Starter Edition.

Aby wys³aæ zdjêcia i pokazy slajdów w wiadomo¶ci e-mail:
1 Zaznacz zdjêcia.
2 Na pasku skrótów wybierz Share (Udostêpnij) > Email.
3 Przy pierwszym wysy³aniu zdjêæ lub pokazów slajdów w 

wiadomo¶ci e-mail nale¿y wybraæ klienta poczty 
e-mail. Aplikacja Starter Edition bêdzie korzystaæ 
z wybranego klienta poczty we wszystkich 
pó¼niejszych wiadomo¶ciach e-mail.

4 Okre¶l, czy zdjêcia maj± zostaæ wys³ane jako pokaz 
slajdów, czy jako pojedyncze za³±czniki.

5 Kliknij OK. Zostanie wy¶wietlone okno 
wiadomo¶ci e-mail.

Drukowanie zdjêæ
Zdjêcia mo¿na drukowaæ z wysok± jako¶ci± w dowolnym 
uk³adzie.
1 Zaznacz zdjêcia.
2 Wybierz Print (Drukuj) na pasku skrótów i wybierz 

Print (Drukuj) z menu.
3 Wybierz uk³ad i rozmiar.
4 Kliknij OK.

Organizowanie i wyszukiwanie zdjêæ 
wed³ug daty
Aplikacja Starter Edition automatycznie organizuje zdjêcia 
wed³ug daty, u³atwiaj±c ich wyszukiwanie.

Istniej± dwa sposoby wyszukiwania zdjêæ wed³ug daty: 
magazyn zdjêæ i widok kalendarza.

Aby wyszukiwaæ zdjêcia w magazynie zdjêæ:
1 Wybierz Photo Well (Magazyn zdjêæ) na pasku 

skrótów.
2 Na osi czasu pod paskiem skrótów wybierz miesi±c, 

aby przejrzeæ zdjêcia zrobione w tym miesi±cu. 
Zdjêcia z tego miesi±ca zostan± wy¶wietlone 
w magazynie zdjêæ.

Aby wyszukiwaæ zdjêcia w widoku kalendarza:
1 Wybierz Calendar View (Widok kalendarza) na pasku 

skrótów.
2 W widoku kalendarza wybierz dzieñ oznaczony 

zdjêciem, aby przegl±daæ wszystkie zdjêcia zrobione 
tego dnia.

3 Przewijaj miesi±ce za pomoc± przycisków ze strza³kami 
znajduj±cych siê u góry w widoku kalendarza.
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Organizowanie i wyszukiwanie zdjêæ 
za pomoc± etykiet
U¿ywaj etykiet ze s³owami kluczowymi, aby wyszukiwaæ 
zdjêcia na podstawie przedstawionych na nich osób, 
miejsc, zdarzeñ i innych cech. Oznaczaj±c zdjêcia 
etykietami, nie trzeba pamiêtaæ nazwy pliku, daty ani 
folderu poszczególnych zdjêæ.

Kliknij Organize (Organizuj) na pasku skrótów, aby 
otworzyæ okno Tag (Etykieta).

Aby utworzyæ w³asn± etykietê:
1 Kliknij New (Nowa) w oknie Tag (Etykieta) i wybierz 

New Tag (Nowa etykieta).
2 W oknie dialogowym Create Tag (Utwórz etykietê) 

w menu Category (Kategoria) wybierz podkategoriê, 
w której chcesz umie¶ciæ etykietê.

3 W polu tekstowym Name (Nazwa) wprowad¼ 
nazwê etykiety.

4 W polu tekstowym Note (Notatka) wprowad¼ 
informacje, które chcesz dodaæ do etykiety.

5 Kliknij OK.

Etykieta pojawi siê w oknie Tag (Etykieta) w wybranej 
kategorii lub podkategorii.

Aby do³±czyæ etykietê do zdjêcia, przeci±gnij etykietê 
z okna Tag (Etykieta) na zdjêcie w magazynie zdjêæ.

Aby znale¼æ zdjêcia, kliknij dwukrotnie etykietê w oknie 
Tag (Etykieta); funkcja wyszukiwania znajdzie wszystkie 
zdjêcia, do których do³±czono wybran± etykietê.

Aby zawêziæ zakres zdjêæ i przej¶æ do okre¶lonego miesi±ca, 
kliknij pasek na osi czasu. 

Po utworzeniu nowego albumu w urz±dzeniu, dodaniu 
do niego zdjêæ i przes³aniu zdjêæ do aplikacji Starter 
Edition informacje o albumie bêd± wy¶wietlane jako 
nowa etykieta w grupie Imported tags 
(Etykiety zaimportowane).

Poprawianie zdjêæ
Aplikacja Starter Edition udostêpnia narzêdzia do 
poprawiania typowych wad zdjêæ. 

Aby poprawiæ zdjêcie:
1 Wybierz zdjêcie w magazynie zdjêæ.
2 Kliknij Fix photo (Popraw zdjêcie) na pasku skrótów. 

Aplikacja Starter Edition wykona kopiê zdjêcia 
do edycji.
Aby poprawiæ zdjêcie automatycznie, wybierz Auto 
Smart Fix (Inteligentne poprawki automatyczne).
Aby poprawiæ zdjêcie rêcznie, wybierz Fix Photo 
Window (Okno poprawiania zdjêæ) i w obszarach: 
General (Ogólne) — wybierz automatyczn± korekcjê 
kolorów, poziomów, kontrastu lub ostro¶ci.
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Crop (Przycinanie) — przytnij zdjêcie, aby poprawiæ 
uk³ad lub zaakcentowaæ pewne obiekty zdjêcia.
Red Eye (Czerwone oczy) — popraw efekt czerwonych 
oczu spowodowany u¿yciem lampy b³yskowej.

Odtwarzanie i edytowanie 
plików wideo
Aby odtworzyæ plik wideo, kliknij dwukrotnie ten plik 
i kliknij przycisk Play (Odtwórz) pod oknem pliku wideo.

Aby wyedytowaæ, zmieniæ uk³ad i usun±æ pewne sceny 
z pliku wideo z urz±dzenia:
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wideo i wybierz 

Edit Mobile Movie (Edytuj plik wideo z telefonu). 
W oknie pliku wideo zostanie wy¶wietlona pierwsza 
klatka filmu. Niebieski znacznik na osi czasu pod oknem 
pliku wideo wska¿e wy¶wietlan± klatkê.

2 Aby odtwarzaæ, przerywaæ, zatrzymywaæ, przechodziæ 
na pocz±tek lub na koniec, u¿ywaj przycisków 
dostêpnych pod oknem pliku wideo. Aby przej¶æ do 
innego miejsca w pliku wideo, mo¿esz przeci±gn±æ 
niebieski znacznik na osi czasu.

3 Aby zaznaczyæ czê¶æ pliku wideo do przyciêcia, zmiany 
uk³adu lub usuniêcia, wykonaj jedn± z poni¿szych 
czynno¶ci:
• Przeci±gnij uchwyty zaznaczenia znajduj±ce siê 

na pocz±tku i na koñcu osi czasu.

• Aby zaznaczyæ pocz±tek wyboru, naci¶nij 
i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij o¶ czasu. 
Aby zaznaczyæ koniec wyboru, naci¶nij 
i przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij o¶ czasu.

Po wybraniu odcinka pliku wideo mo¿na przeci±gaæ 
pasek wyboru na osi czasu.

4 Aby usun±æ wybrany fragment z pliku wideo, 
kliknij przycisk Delete (Usuñ) na pasku narzêdzi.
Aby przyci±æ wybrany fragment i usun±æ pozosta³e 
czê¶ci, kliknij przycisk Crop (Przytnij) na pasku 
narzêdzi.
Aby skopiowaæ wybrany fragment i wkleiæ go 
w innym miejscu, kliknij przycisk Copy (Kopiuj) 
na pasku narzêdzi. Przeci±gnij niebieski znacznik 
na osi czasu do ¿±danego punktu i kliknij przycisk 
Paste (Wklej).

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ dodatkow± pomoc na temat funkcji 
programu, wybierz Help (Pomoc) > Adobe Photoshop 
Album Help (Pomoc programu Adobe Photoshop Album) 
w g³ównym menu.

Dodatkowe informacje na temat wersji Starter Edition 
mo¿na znale¼æ pod adresem www.adobe.com/products/
photoshopalbum/starter.html.


