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BRAK GWARANCJI
Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje osób trzecich mog³y zostaæ opracowane 
przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ w³asno¶ci± takich 
osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przys³uguj± ¿adne 
prawa autorskie ani inne prawa w³asno¶ci intelektualnej. Nokia nie ponosi ¿adnej 
odpowiedzialno¶ci za obs³ugê u¿ytkowników koñcowych, za prawid³owo¶æ 
dzia³ania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materia³y. Firma 
Nokia nie udziela te¿ ¿adnych gwarancji na te aplikacje. PRZEZ FAKT U¯YCIA 
TYCH APLIKACJI ICH U¯YTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMO¦CI, ¯E ZOSTA£Y 
ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK S¡”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB 
DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ 
PRAWO ZAKRESIE. U¯YTKOWNIK PRZYJMUJE TE¯ DO WIADOMO¦CI, ¯E ANI 
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 APLIKACJI, ICH JAKO¦CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO 
CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, 
W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH 
I INNYCH PRAW.
© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N77 s± znakami towarowymi lub 
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 promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych 
w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii 
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyra¿onej uprzednio 
na pi¶mie zgody firmy Nokia jest zabronione.
W ¯ADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO 
ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ¯ADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA JAK¡KOLWIEK UTRATÊ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA 
¯ADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB PO¦REDNIE SZKODY 
POWSTA£E W DOWOLNY SPOSÓB.
ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU JEST PRZEDSTAWIONA W POSTACI „TAK JAK 
JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIÊ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO 
WYRA¬NYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W£¡CZAJ¡C W TO, LECZ NIE 
OGRANICZAJ¡C TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI 

U¯YTECZNO¦CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU, CHYBA 
¯E TAKOWE WYMAGANE S¡ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA 
SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA 
GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów i aplikacji, a tak¿e i zwi±zanych z tymi 
produktami us³ug mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y, w tym 
dostêpno¶æ opcji jêzykowych, nale¿y sprawdziæ ze sprzedawc± produktów Nokia.
Mo¿liwo¶æ korzystania z niektórych funkcji i wykonywania niektórych operacji 
uzale¿niona jest od karty SIM, operatora, dostêpno¶ci wiadomo¶ci MMS lub 
kompatybilno¶ci urz±dzeñ i formatów materia³ów. Niektóre us³ugi podlegaj± 
dodatkowej op³acie.
Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesy³anie lub 
przekazywanie niektórych zdjêæ, utworów muzycznych (w tym równie¿ d¼wiêków 
dzwonka) i innych materia³ów mo¿e byæ niemo¿liwe.
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz w instrukcji obs³ugi.
WYDANIE 1. PL
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Adobe Photoshop Album Starter Edition 
Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 u³atwia 
wyszukiwanie, poprawianie i udostêpnianie zdjêæ za 
po¶rednictwem kompatybilnego komputera PC. Ta wersja 
wydania Starter Edition pozwala:
• porz±dkowaæ zdjêcia z wykorzystaniem znaczników, 

co u³atwia ich wyszukiwanie;
• ogl±daæ wszystkie cyfrowe zdjêcia w jednym miejscu, 

dziêki widokowi kalendarza;
• ³atwo poprawiaæ czêsto wystêpuj±ce niedoskona³o¶ci 

zdjêæ;
• udostêpniaæ zdjêcia na wiele sposobów, np. przesy³aæ 

je poczt± elektroniczn±, drukowaæ na drukarce lub 
wysy³aæ do kompatybilnych urz±dzeñ mobilnych.

Instalacja
Zainstaluj w kompatybilnym komputerze PC aplikacjê 
Adobe Photoshop Album Starter Edition (znajduj±c± siê na 
dysku CD-ROM). Wydanie Starter Edition wymaga systemu 
operacyjnego Microsoft Windows 2000 lub XP, pakietu 
Nokia Nseries PC Suite 1.5, który zapewnia ³±czno¶æ 
miêdzy urz±dzeniem, a komputerem, oraz programu Apple 
QuickTime 6.5.1. lub nowszego — do przegl±dania i edycji 
plików wideo. 

Pakiet Nokia Nseries PC Suite dostêpny jest na dysku 
CD-ROM do³±czonym do urz±dzenia. Je¶li w komputerze 
nie ma zainstalowanej aplikacji Apple QuickTime, mo¿esz 
j± pobraæ z witryny www.apple.com/quicktime/download. 
Postêpuj zgodnie z instrukcjami dotycz±cymi instalacji, 
wy¶wietlanymi na ekranie.

Przesy³anie zdjêæ i plików wideo 
z urz±dzenia Nokia N77 do 
komputera PC
S± dwa sposoby przenoszenia zdjêæ z urz±dzenia do 
programu w wersji Starter Edition.

Aby automatycznie przenie¶æ zdjêcia i pliki wideo do 
kompatybilnego komputera PC, wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
1 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem za 

pomoc± kabla danych USB: W komputerze zostanie 
otwarte okno dialogowe Adobe Photo Downloader, 
w którym zostan± automatycznie zaznaczone 
wszystkie nowe zdjêcia i pliki wideo, utworzone od 
czasu ostatniego przesy³ania plików.
3
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2 Aby rozpocz±æ przesy³anie, kliknij Get Photos. 
Wszystkie zaznaczone pliki bêd± importowane do 
programu. Wszelkie albumy utworzone w urz±dzeniu 
w galerii zostan± automatycznie przeniesione do 
programu i potraktowane jako znaczniki.

3 Mo¿esz zaznaczyæ, ¿e po przes³aniu plików do 
programu chcesz usun±æ je z urz±dzenia.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ automatyczne wy¶wietlanie 
okna dialogowego Adobe Photo Downloader, kliknij 
prawym przyciskiem myszy ikonê widoczn± na pasku 
zadañ.

Aby rêcznie przenie¶æ zdjêcia do kompatybilnego 
komputera, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem za 

pomoc± kabla danych USB lub po³±czenia Bluetooth.
2 Uruchom aplikacjê Starter Edition.
3 Kliknij na pasku skrótów polecenia Get Photos > From 

Camera, Mobile Phone lub Card Reader. Zostanie 
otwarte okno dialogowe Adobe Photo Downloader.

4 Kliknij Get Photos, aby rozpocz±æ przesy³anie. 
Wszystkie zaznaczone pliki bêd± importowane do 
programu. Wszelkie albumy utworzone w urz±dzeniu 
w galerii zostan± automatycznie przeniesione do 
programu i potraktowane jako znaczniki. 

5 Po przes³aniu plików do programu mo¿esz usun±æ je 
z urz±dzenia.

Przesy³anie zdjêæ i plików wideo 
z komputera PC do urz±dzenia 
Nokia N77
Aby przes³aæ zmodyfikowane zdjêcia i pliki wideo 
z powrotem do urz±dzenia, wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
1 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem za 

pomoc± kabla danych USB lub po³±czenia Bluetooth.
2 Uruchom aplikacjê Starter Edition.
3 Zaznacz zdjêcia i pliki wideo, które chcesz przes³aæ 

do urz±dzenia.
4 Kliknij Share na pasku skrótów i wybierz Send to 

Mobile Phone.
5 Kliknij przycisk OK.

Porz±dkowanie i wyszukiwanie 
zdjêæ wg dat
Aplikacja Starter Edition automatycznie porz±dkuje zdjêcia 
wed³ug dat, tak aby mo¿na by³o ³atwo je znale¼æ S± dwa 
sposoby wyszukiwania zdjêæ wg dat: za po¶rednictwem 
magazynu zdjêæ oraz poprzez widok kalendarza.

Aby wyszukaæ zdjêcia z wykorzystaniem magazynu zdjêæ, 
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Wybierz Photo Well na pasku skrótów.
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2 Na osi czasu, widocznej pod paskiem skrótów, wybierz 
miesi±c, z którego zdjêcia chcesz przegl±daæ. Zdjêcia 
z tego miesi±ca zostan± pokazane w magazynie zdjêæ.

Aby wyszukaæ zdjêcia z wykorzystaniem widoku 
kalendarza, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Wybierz Calendar View na pasku skrótów.
2 W widoku kalendarza wybierz dzieñ, przy którym 

widnieje zdjêcie, aby zobaczyæ wszystkie fotografie 
z tego dnia.

3 Przechod¼ miêdzy kolejnymi miesi±cami, u¿ywaj±c 
klawiszy ze strza³kami, widocznych w górnej czê¶ci 
kalendarza.

Porz±dkowanie i wyszukiwanie 
zdjêæ za pomoc± znaczników
Wyszukuj zdjêcia na podstawie znaczników ze s³owami 
kluczowymi, identyfikuj±ce uwiecznionych na 
fotografiach ludzi, miejsca, wydarzenia lub inne cechy 
charakterystyczne zdjêæ. Po opatrzeniu zdjêæ znacznikami 
nie musisz ju¿ pamiêtaæ nazw plików, dat ich utworzenia 
ani tego, w którym folderze zosta³o umieszczone ka¿de 
z nich.

Kliknij Organize na pasku skrótów, aby wy¶wietliæ 
kartê Tag.

Aby utworzyæ w³asny znacznik, wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
1 Kliknij New na karcie Tag i wybierz New Tag.
2 W oknie dialogowym Create Tag u¿yj menu Category 

i wybierz kategoriê, w której chcesz umie¶ciæ swój 
znacznik.

3 W polu tekstowym Name wpisz nazwê, jak± chcesz 
nadaæ znacznikowi.

4 W polu tekstowym Note mo¿esz wprowadziæ dowoln± 
informacjê, jak± chcesz skojarzyæ ze znacznikiem.

5 Kliknij przycisk OK.

Znacznik pojawi siê na karcie Tag w wybranej kategorii 
lub podkategorii.

Aby do³±czyæ znacznik do wybranego zdjêcia, przeci±gnij 
go z karty Tag na zdjêcie widoczne w magazynie zdjêæ.

Aby wyszukaæ zdjêcia, kliknij dwukrotnie wybrany 
znacznik na karcie Tag. Spowoduje to odnalezienie 
wszystkich zdjêæ, które zosta³y opatrzone wskazanym 
znacznikiem.

Aby zawêziæ poszukiwania do jednego miesi±ca, kliknij 
wybrany s³upek na osi czasu. 

Je¶li utworzysz w urz±dzeniu nowy album, umie¶cisz 
w nim zdjêcia, a nastêpnie prze¶lesz go do programu 
Starter Edition, dane albumu zostan± potraktowane jako 
nowy znacznik i pojawi± siê w kategorii Imported tags.
5
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Poprawianie zdjêæ
Aby poprawiæ najczê¶ciej pojawiaj±ce siê niedoskona³o¶ci 
zdjêæ, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Wybierz zdjêcie w magazynie zdjêæ.
2 Kliknij Fix photo na pasku skrótów. Program wykona 

kopiê oryginalnego zdjêcia na potrzeby edycji.
Aby poprawiæ zdjêcie automatycznie, wybierz 
Auto Smart Fix.
Aby poprawiæ zdjêcie rêcznie, wybierz Fix Photo 
Window... i jedno z nastêpuj±cych poleceñ: 
General — Powoduje automatyczne skorygowanie 
barw, poziomów, kontrastu lub wyostrzenie obrazu.
Crop — Powoduje wykadrowanie zdjêcia w celu 
poprawienia jego kompozycji lub uwypuklenia 
wybranego fragmentu.
Red Eye — Powoduje usuniêcie efektu czerwonych 
oczu, powsta³ego wskutek u¿ycia lampy b³yskowej.

Odtwarzanie i edycja 
plików wideo
Aby odtworzyæ plik wideo, dwukrotnie go kliknij, 
a nastêpnie kliknij Play w oknie filmu.

Aby edytowaæ, przesuwaæ lub usuwaæ sceny z mobilnych 
plików wideo, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:

1 Kliknij plik wideo prawym przyciskiem myszy i wybierz 
Edit Mobile Movie. W oknie filmu pojawi siê pierwsza 
klatka pliku wideo. Niebieski znacznik na osi czasu, 
widocznej pod oknem filmu, wskazuje bie¿±c± 
wy¶wietlan± klatkê.

2 Przyciski steruj±ce, widoczne pod oknem filmu, 
pozwalaj± go odtworzyæ, zatrzymaæ, w³±czyæ pauzê, 
a tak¿e przewin±æ na pocz±tek lub na koniec. Aby 
poruszaæ siê po filmie, przeci±gaj niebieski znacznik 
wzd³u¿ osi czasu.

3 Aby wybraæ fragment filmu do przyciêcia, przeniesienia 
w inne miejsce lub usuniêcia, wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
• Przeci±gnij znaczniki zaznaczenia, które znajduj± 

siê na pocz±tku i na koñcu osi czasu.
• Aby oznaczyæ pocz±tek zaznaczenia, naci¶nij 

i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij o¶ czasu. Aby 
oznaczyæ koniec zaznaczenia, naci¶nij i przytrzymaj 
klawisz Ctrl i kliknij o¶ czasu.

Po stworzeniu zaznaczenia mo¿esz przeci±gaæ pasek 
zaznaczenia wzd³u¿ osi czasu.

4 Aby usun±æ zaznaczony fragment pliku wideo, kliknij 
przycisk Delete Selection, umieszczony w przyborniku.
Aby wykadrowaæ zaznaczenie i usun±æ fragmenty 
le¿±ce poza nim, kliknij przycisk Trim Selection, 
umieszczony w przyborniku.
Aby skopiowaæ zaznaczenie do Schowka i wkleiæ je 
w innym miejscu, kliknij przycisk Copy Selection, 
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umieszczony w przyborniku. Przeci±gnij niebieski 
znacznik na osi czasu do wybranego miejsca i kliknij 
przycisk Paste.

Informacje dodatkowe
Aby uzyskaæ dodatkow± pomoc dotycz±c± funkcji 
programu, w g³ównym menu wybierz kolejno 
polecenia Help > Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 3.0 Help....

Aby uzyskaæ pomoc techniczn± i dodatkowe 
informacje dotycz±ce wersji Starter Edition 
programu, odwied¼ witrynê 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.
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