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Wprowadzenie
Numer modelu: Nokia N80-1

Nazywany w dalszej czê¶ci Nokia N80.

Nokia N80 to zaawansowane, inteligentne urz±dzenie 
multimedialne. Ró¿ne aplikacje dostarczone przez firmê 
Nokia i niezale¿nych dostawców pozwalaj± do maksimum 
wykorzystaæ mo¿liwo¶ci urz±dzenia Nokia N80.

Niektóre z tych aplikacji s± ju¿ zapisane w pamiêci 
urz±dzenia, a inne na dostarczonym razem z urz±dzeniem 
dysku CD-ROM.

U¿ywanie niektórych aplikacji wymaga wyra¿enia zgody 
na przestrzeganie warunków licencji.

W niniejszym dokumencie ikony  i  oznaczaj± 
aplikacje zapisane odpowiednio w pamiêci urz±dzenia i na 
dyski CD-ROM.

Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu 
znajdziesz w instrukcji obs³ugi.

Aby móc korzystaæ z aplikacji zapisanych na dysku 
CD-ROM, trzeba je najpierw zainstalowaæ na 
kompatybilnym komputerze.

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.

W urz±dzeniu mog± byæ fabrycznie zainstalowane zak³adki 
i ³±cza do internetowych witryn innych firm.  Dostêp do 
tych witryn mo¿esz te¿ uzyskaæ ze swojego urz±dzenia. 
Firma Nokia nie wspiera niepowi±zanych z ni± witryn i nie 
ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za ich zawarto¶æ. 
Korzystaj±c z takich witryn, stosuj ¶rodki ostro¿no¶ci w 
odniesieniu zarówno do bezpieczeñstwa, jak i zawartych w 
nich tre¶ci.

Us³ugi sieciowe
Aby u¿ywaæ telefonu, trzeba mieæ dostêp do us³ug 
¶wiadczonych przez dostawców us³ug bezprzewodowych. 
Mo¿liwo¶æ korzystania z pewnych funkcji zale¿y od 
charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie s± dostêpne we 
wszystkich sieciach; w innych sieciach korzystanie z us³ug 
sieciowych mo¿e byæ uwarunkowane zawarciem w³a¶ciwej 
umowy z us³ugodawc±. O sposobie korzystania z us³ug 
sieciowych oraz o 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 
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przyk³ad nie udostêpniaæ pewnych us³ug lub znaków 
specyficznych dla danego jêzyka.

Us³ugodawca móg³ za¿±daæ zablokowania pewnych funkcji 
lub uniemo¿liwiæ ich w³±czenie w urz±dzeniu. Takie 
funkcje nie bêd± wówczas dostêpne w menu urz±dzenia. 
Urz±dzenie mo¿e mieæ te¿ specjaln± konfiguracjê, 
polegaj±c± na zmianie nazw ró¿nych menu, przestawieniu 
ich kolejno¶ci lub na zmianie wygl±du ikon. Wiêcej na ten 
temat mo¿na siê dowiedzieæ od us³ugodawcy.

Pomoc techniczna
Pomocy technicznej dotycz±cej oprogramowania innych 
firm udzielaj± dostawcy tego oprogramowania. Gdy 
wyst±pi± problemy z jak±¶ aplikacj±, pomocy w ich 
rozwi±zaniu szukaj w odpowiedniej witrynie internetowej. 
Adresy tych witryn podane s± na koñcu ka¿dej z 
omawianych w tym dokumencie aplikacji.
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Internet

Po³±czenia przez internet
Us³uga po³±czeñ internetowych (us³uga sieciowa) pozwala 
nawi±zywaæ i odbieraæ po³±czenia przez internet.

Aby nawi±zaæ lub odebraæ po³±czenie przez internet, 
urz±dzenie musi byæ po³±czone z us³ug± po³±czeñ 
internetowych.

Naci¶nij  i wybierz Internet > Tel. int..

Aby po³±czyæ siê z us³ug± po³±czeñ internetowych, 
urz±dzenie musi byæ w zasiêgu sieci po³±czeniowych, 
takich jak WLAN. 

 Wa¿ne:aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo po³±czeñ 
przez sieæ WLAN, zawsze staraj siê uaktywniæ jedn± z 
dostêpnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza 
ryzyko ujawnienia w³asnych danych osobom 
niepowo³anym.

Niektóre kraje, na przyk³ad Francja, wprowadzi³y 
ograniczenia w korzystaniu z sieci WLAN. Skonsultuj siê w 
tej sprawie z lokalnymi w³adzami.

Punkty dostêpu mog± byæ ró¿ne, a ich rodzaj zale¿y od 
operatora. 

Aby po³±czyæ siê z us³ug± po³±czeñ internetowych, z listy 
wybierz dostêpn± sieæ po³±czeniow± i naci¶nij Wybierz. 
Sieci zapisane s± oznaczone symbolem  i znajduj± siê 
na pocz±tku listy. Je¶li chcesz anulowaæ nawi±zywanie 
po³±czenia, wybierz Anuluj.

Gdy ju¿ nawi±¿esz po³±czenie z us³ug±, mo¿esz zapisaæ 
u¿yt± do tego sieæ WLAN jako znany punkt dostêpu.

Wybierz Opcje i spo¶ród nastêpuj±cych opcji wybierz:

Po³±cz z us³ug± — aby ustanowiæ po³±czenie z us³ug±, gdy 
us³uga po³±czeñ internetowych jest dostêpna i dostêpna 
jest sieæ po³±czeniowa.

Roz³±cz z us³ug± — aby zakoñczyæ po³±czenie z us³ug± 
po³±czeñ internetowych.

Zmieñ us³ugê — aby dla po³±czeñ wychodz±cych wybraæ 
us³ugê po³±czeñ internetowych, je¶li urz±dzenie jest 
po³±czone z wiêcej ni¿ jedn± us³ug±. Ta opcja jest pokazana 
tylko wtedy, gdy dostêpnych jest wiêcej ni¿ jedna 
skonfigurowana us³uga.

Skonfiguruj us³ugê — aby skonfigurowaæ nowe us³ugi. Ta 
opcja jest pokazana tylko wtedy, gdy s± us³ugi, które 
jeszcze nie zosta³y skonfigurowane.
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Zapisz sieæ — aby zapisaæ sieæ, z któr± aktualnie nawi±zane 
jest po³±czenie. Wcze¶niej zapisane sieci oznaczone s± na 
li¶cie sieci po³±czeniowych symbolem . Ta opcja 
pokazana jest tylko wtedy, gdy nawi±zane jest po³±czenie 
z niezapisan± jeszcze sieci± WLAN.

U¿yj ukrytej sieci — aby po³±czyæ siê z us³ug± po³±czeñ 
internetowych przez ukryt± sieæ WLAN.

Od¶wie¿ — aby rêcznie od¶wie¿yæ listê sieci 
po³±czeniowych. U¿yj tej opcji, je¶li Twoja sieæ WLAN nie 
jest pokazana na li¶cie. Lista ta jest automatycznie 
od¶wie¿ana co ka¿de 15 sekund.

Ustawienia — aby zmieniæ ustawienia.

Wyjd¼ — aby zamkn±æ aplikacjê.

Dostêpne opcje mog± byæ ró¿ne.

Urz±dzenie mo¿e byæ po³±czone tylko z jednym punktem 
dostêpu sieci WLAN. Je¶li u¿ywasz dwóch lub wiêcej us³ug 
po³±czeñ internetowych z tym samym punktem dostêpu, 
urz±dzenie mo¿e byæ po³±czone jednocze¶nie z wieloma 
us³ugami. Us³uga u¿ywana do wychodz±cych po³±czeñ 
internetowych pokazana jest na li¶cie sieci 
po³±czeniowych. Us³ugê tê mo¿na zmieniæ przez wybór 
opcji Zmieñ us³ugê.

O tym, ¿e masz po³±czenie z us³ug± po³±czeñ 
internetowych, informuje symbol  pokazany w trybie 
gotowo¶ci.

Do opcji Tel. int. mo¿esz mieæ skrót w aktywnym trybie 
gotowo¶ci albo mo¿esz go tam dodaæ. U¿ywaj±c skrótu, 
mo¿esz rejestrowaæ siê rêcznie, je¶li us³uga po³±czeñ 
internetowych i punkt dostêpu s± jednocze¶nie dostêpne. 
Je¶li masz ju¿ po³±czenie z us³ug± po³±czeñ 
internetowych, pojawi siê pytanie, czy chcesz roz³±czyæ siê 
z t± us³ug±.

Aby w trybie gotowo¶ci nawi±zaæ po³±czenie internetowe, 
wprowad¼ numer telefonu lub adres internetowy i naci¶nij 

. Aby zmieniæ tryb tekstowy na numeryczny lub 
odwrotnie, naci¶nij i przytrzymaj #. Aby zakoñczyæ 
po³±czenie, naci¶nij .

Po³±czenie internetowe mo¿esz te¿ nawi±zaæ z menu 
Kontakty lub z menu Rejestr. Aby nawi±zaæ po³±czenie z 
menu Kontakty, naci¶nij  i wybierz Kontakty, wska¿ 
¿±dany kontakt i wybierz Opcje > Po³±cz. internetowe. 
Aby nawi±zaæ po³±czenie z menu Rejestr, naci¶nij  i 
wybierz Osobiste > Rejestr > Ost. po³±czenia i 
Nieodebrane, Odebrane lub Wybierane nry, przejd¼ do 
¿±danego kontaktu i wybierz Opcje > Po³±cz > Po³±cz. 
internetowe.

Je¶li Po³±czenie internetowe jest ustawione jako 
preferowany typ po³±czeñ, a urz±dzenie jest po³±czone z 
us³ug± po³±czeñ internetowych, wtedy takie po³±czenia 
bêd± nawi±zywane jako domy¶lne.
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Urz±dzenie to umo¿liwia równie¿ nawi±zywanie po³±czeñ 
g³osowych przez internet. Po³±czenia alarmowe bêd± 
jednak w pierwszej kolejno¶ci nawi±zywane przez sieæ 
komórkow±. Je¶li nie uda siê nawi±zaæ takiego po³±czenia, 
numer alarmowy bêdzie wywo³ywany za po¶rednictwem 
dostawcy us³ug internetowych. Maj±c na uwadze 
ustalony charakter telefonii komórkowej, po³±czenia 
alarmowe w miarê mo¿liwo¶ci staraj siê nawi±zywaæ 
przez sieæ komórkow±. Przed prób± nawi±zania po³±czenia 
alarmowego sprawd¼, czy znajdujesz siê w zasiêgu sieci 
komórkowej, czy telefon jest w³±czony i czy jest gotowy 
do u¿ytku. Mo¿liwo¶æ nawi±zywania po³±czeñ 
alarmowych przez internet zale¿y od dostêpno¶ci sieci 
WLAN i od tego, czy dostawca us³ug internetowych 
realizuje funkcjê wywo³ywania numerów alarmowych. O 
tym, czy mo¿esz korzystaæ z telefonii internetowej do 
po³±czeñ alarmowych, dowiesz siê od dostawcy us³ug 
internetowych.

Ustawienia
Aby sprawdziæ ustawienia us³ug telefonii internetowej, 
naci¶nij  i wybierz Internet > Tel. int. > Ustawienia.

Aby sprawdziæ lub wybraæ preferowany typ po³±czeñ 
wychodz±cych, wybierz Opcje > Zmieñ > Preferow. typ 
po³±cz. > Sieæ komórkowa lub Po³±czenie internetowe.

Aby otworzyæ widok ustawieñ wybranej us³ugi, wybierz 
Opcje > Otwórz.

Dostêpne opcje mog± byæ ró¿ne.

Ustawienia us³ugi
Naci¶nij  i wybierz Internet > Tel. int. > Opcje > 
Ustawienia > Ustaw.:.

Aby zobaczyæ ustawienia us³ugi, wybierz Typ logowania i 
spo¶ród nastêpuj±cych opcji wybierz:

Automatyczne — aby do us³ugi telefonii internetowej 
logowaæ siê automatycznie. Gdy znana sieæ zostanie 
znaleziona, urz±dzenie automatycznie po³±czy siê z us³ug± 
telefonii internetowej.

Rêczne — aby do us³ugi telefonii internetowej logowaæ siê 
rêcznie.

Je¶li zdecydujesz siê na automatyczne logowanie w 
sieciach WLAN, urz±dzenie bêdzie okresowo skanowaæ 
sieci WLAN, co zwiêkszy zapotrzebowanie na energiê 
baterii i skróci jej ¿ywotno¶æ.

Aby zobaczyæ sieci po³±czeniowe rozpoznawane przez 
us³ugê telefonii internetowej, wybierz Zapisane sieci po³.. 
Te sieci u¿ywane s± do automatycznego logowania, a na 
li¶cie sieci po³±czeniowych oznaczone s± symbolem .
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Wybierz Edytuj ust. us³ugi, aby otworzyæ specyficzne dla 
danej us³ugi ustawienia. Ta opcja dostêpna jest tylko 
wtedy, gdy specyficzne dla danej us³ugi, dodatkowe 
oprogramowanie zosta³o zainstalowane w urz±dzeniu.

Zapisane sieci po³±czeñ
Aby przejrzeæ lub usun±æ sieci po³±czeniowe zapisane do 
korzystania z us³ugi telefonii internetowej, naci¶nij  i 
wybierz Internet > Tel. int. > Ustawienia > Ustaw.: > 
Zapisane sieci po³.

Wybierz Opcje > Usuñ, aby z us³ugi usun±æ ¿±dan± sieæ 
po³±czeniow±.

Pobierz 

Us³uga Pobierz pozwala przegl±daæ, kupowaæ, pobieraæ i 
uaktualniaæ materia³y, us³ugi i aplikacje, które 
wspó³dzia³aj± z urz±dzeniem Nokia N80. W¶ród nich s± gry, 
d¼wiêki dzwonka, tapety, aplikacje i inne ³atwo dostêpne 
materia³y. Takie pozycje zamieszczone s± w ró¿nych 
katalogach i folderach udostêpnianych przez ró¿nych 
us³ugodawców. Dostêpno¶æ tych czy innych materia³ów 
zale¿y od us³ugodawcy.

Naci¶nij  i wybierz Internet > Pobierz.

Funkcja Pobierz korzysta z us³ug sieciowych i otwiera 
dostêp do najnowszych materia³ów. O dodatkowych 
materia³ach dostêpnych poprzez us³ugê Pobierz dowiesz 
siê od us³ugodawcy, producenta lub dostawcy tych 
materia³ów.

Funkcja Pobierz odbiera na bie¿±co uaktualnienia i 
powiadamia o najnowszych oferowanych przez 
us³ugodawcê materia³ach. Aby rêcznie uaktualniæ listê 
pozycji udostêpnianych przez us³ugê Pobierz, wybierz 
Opcje > Od¶wie¿ listê.

Aby jaki¶ katalog lub folder nie by³ widoczny na li¶cie, na 
przyk³ad gdy chcesz widzieæ tylko czêsto u¿ywane 
pozycje, wybierz Opcje > Ukryj. Je¶li chcesz, ¿eby 
wszystkie ukryte pozycje ponownie pojawi³y siê na li¶cie, 
wybierz Opcje > Poka¿ wszystko.

Aby kupiæ pozycjê wybran± w g³ównym widoku, folderze 
lub katalogu, wybierz Opcje > Kup. Pojawi siê podmenu, 
w którym mo¿esz wybraæ wersjê pozycji i zapoznaæ siê z 
cennikiem. Dostêpno¶æ tych czy innych opcji zale¿y od 
us³ugodawcy.

Aby pobraæ bezp³atn± pozycjê, wybierz, wybierz Opcje > 
Pobierz.
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Ustawienia aplikacji „Pobierz”
Ta aplikacja dostarcza do Twojego urz±dzenia najnowsze 
pozycje udostêpniane aktualnie przez us³ugodawcê lub 
znalezione w innych ¼ród³ach. Aby zmieniæ ustawienia tej 
aplikacji, wybierz Opcje > Ustawienia i spo¶ród 
nastêpuj±cych opcji wybierz:

Punkt dostêpu — aby wybraæ punkt dostêpu do po³±czeñ 
z serwerem us³ugodawcy i ustaliæ, czy urz±dzenie ma 
pytaæ o punkt dostêpu za ka¿dym razem, gdy go u¿yjesz.

Automat. otwieranie — wybierz Tak, je¶li chcesz, ¿eby 
materia³y lub aplikacje otwiera³y siê automatycznie zaraz 
po ich pobraniu.

Potwierdz. podgl±du — wybierz Nie, je¶li chcesz 
automatycznie pobieraæ podgl±d materia³u lub aplikacji. 
Wybierz Tak, je¶li przed ka¿dym pobraniem podgl±du 
chcesz osobno potwierdzaæ zamiar pobrania.

Potwierdzenie kupna — wybierz Tak, je¶li jeszcze przed 
zakupem materia³u lub aplikacji chcesz potwierdziæ 
zamiar dokonania zakupu. Aby rozpocz±æ procedurê 
kupowania natychmiast po wyborze opcji  Kup, wybierz 
Nie.

Gdy ju¿ zakoñczysz ustawianie aplikacji, wybierz Wróæ. 

Mobilne wyszukiwanie 

„Mobilne wyszukiwanie” to aplikacja daj±ca dostêp do 
popularnych wyszukiwarek, dziêki czemu mo¿na ³atwo i 
szybko znale¼æ lokalne us³ugi, strony internetowe, zdjêcia i 
inne mobilne materia³y. Z aplikacji tej mo¿na skorzystaæ, 
¿eby na przyk³ad znale¼æ numery telefonów i zadzwoniæ do 
lokalnych restauracji czy sklepów. Mo¿na te¿ u¿yæ 
zaawansowanej technologii do znalezienia na planie 
miasta szukanego obiektu.

Korzystanie z mobilnego wyszukiwania
Naci¶nij  i wybierz Internet > Szukanie.

Po otwarciu „Mobilnego wyszukiwania” pojawi siê lista 
ró¿nych kategorii. Wybierz kategoriê (np. Zdjêcia) i 
wprowad¼ swój tekst do pola wyszukiwania. Wybierz 
Szukanie. Rezultaty wyszukiwania poka¿± siê na ekranie.

Dodatkowe informacje
Aby uzyskaæ dodatkow± pomoc i znale¼æ instrukcje 
dotycz±ce tej aplikacji, wybierz Opcje > Pomoc.

Wiêcej informacji o tej aplikacji znajdziesz pod adresem 
www.mobilesearch.nokia.com/.
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£±cza
Bezprzewodowa klawiatura 
firmy Nokia 

Aby pod³±czyæ do urz±dzenia bezprzewodow± klawiaturê 
firmy Nokia lub inn± kompatybiln± klawiaturê 
bezprzewodow±, która obs³uguje profil Bluetooth HID, u¿yj 
aplikacji Kl. bezprzewod. (Klawiatura bezprzewodowa). 
Klawiatura ta ma pe³ny uk³ad klawiszy QWERTY i znacznie 
u³atwia wprowadzanie tekstów wiadomo¶ci SMS, e-mail 
oraz notatek kalendarza. Klawiatura sprzedawana jest 
osobno.
1 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth w urz±dzeniu.
2 W³±cz klawiaturê.
3 Naci¶nij  i wybierz £±cza > Kl. bezprz.. 
4 Wybierz Opcje > Znajd¼ klawiaturê, aby rozpocz±æ 

wyszukiwanie urz±dzeñ Bluetooth.
5 Z listy znalezionych urz±dzeñ wybierz klawiaturê i 

naci¶nij , aby rozpocz±æ proces ³±czenia.
6 Aby powi±zaæ klawiaturê z urz±dzeniem, wprowad¼ 

wybrane przez siebie has³o (od 1 do 9 cyfr), po czym 
wprowad¼ to samo has³o na klawiaturze.
Aby wprowadziæ cyfry has³a, nale¿y najpierw nacisn±æ 
klawisz Fn.

7 Je¶li pojawi siê zapytanie o uk³ad klawiatury, wybierz 
go z listy w urz±dzeniu.

8 W chwili pojawienia siê nazwy klawiatury, jej stan 
zmieni siê na Klawiatura po³±czona, a zielony 
wska¼nik na klawiaturze zacznie powoli pulsowaæ, 
sygnalizuj±c gotowo¶æ do pracy.

Szczegó³y dotycz±ce u¿ytkowania i konserwacji 
klawiatury mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi.

Naci¶nij i mów 

„Naci¶nij i mów” (NIM) jest opart± na protokole 
internetowym us³ug± komunikacji g³osowej w czasie 
rzeczywistym, zaimplementowan± w sieci GSM/GPRS. 
Bezpo¶redni± komunikacjê g³osow± nawi±zuje siê przez 
naci¶niêcie klawisza NIM. Us³ugi tej mo¿na u¿ywaæ do 
rozmowy z jedn± tylko osob± lub z grup± osób. 

Przed korzystaniem z us³ugi NIM nale¿y ustawiæ punkt 
dostêpu do tej us³ugi i okre¶liæ jej ustawienia. Ustawienia 
takie mo¿na otrzymaæ w specjalnej wiadomo¶ci SMS 
wys³anej przez dostawcê us³ugi NIM. Do skonfigurowania 
mo¿na te¿ u¿yæ aplikacji Sett.wizard, pod warunkiem ¿e 
us³ugodawca j± udostêpnia. Patrz ‘Sett.wizard’, str. 21.
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Naci¶nij  i wybierz £±cza > Opcje 'NIM'.

W komunikacji „Naci¶nij i mów” jedna osoba mówi, 
podczas gdy ka¿dy z pozosta³ych uczestników rozmowy 
s³ucha tej wypowiedzi przez wbudowany w urz±dzeniu 
g³o¶nik. Po jej zakoñczeniu g³os mo¿e zabraæ inny 
uczestnik. Poniewa¿ za ka¿dym razem mówiæ mo¿e tylko 
jeden cz³onek grupy, czas takiej wypowiedzi ograniczony 
jest do 30 sekund. W sprawie szczegó³ów dotycz±cych 
czasu wypowiedzi skontaktuj siê z 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 maj± zawsze wy¿szy priorytet ni¿ 
po³±czenia typu NIM.

Okre¶lanie punktu dostêpu us³ugi NIM
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.

Je¶li nie dysponujesz po³±czeniem WAP, skorzystaj z 
pomocy us³ugodawcy lub zajrzyj na stronê 
www.nokia.com/phonesettings, aby je uaktywniæ.

Ustawienia us³ugi NIM
Naci¶nij  i wybierz £±cza > Naci¶nij i mów > Opcje > 
Ustawienia 'NIM'. 

Wybierz Ustaw. u¿ytkownika i wprowad¼ nastêpuj±ce 
informacje:

Przychodz±ce po³. 'NIM' — wybierz Powiadamiaj, je¶li 
chcesz otrzymywaæ powiadomienia o przychodz±cych 
po³±czeniach. Wybierz Autoakceptacja, je¶li po³±czenia 
NIM maj± byæ odbierane automatycznie. Wybierz 
Niedozwolone, je¶li po³±czenia NIM maj± byæ 
automatycznie odrzucane.

D¼wiêk sygna³u 'NIM' — wybierz Ust. przez profil, je¶li 
chcesz, ¿eby d¼wiêk sygnalizuj±cy przychodz±ce 
po³±czenia NIM by³ taki sam jak w ustawieniach 
aktywnego profilu.

D¼wiêk ¿±d. oddzwon. — aby wybraæ sygna³ ¿±dania 
oddzwonienia.

W³±czenie aplikacji — aby zdecydowaæ, czy przy 
ka¿dorazowym w³±czeniu urz±dzenia ma siê ono logowaæ 
w us³udze NIM.

Pseudonim domy¶lny — aby wprowadziæ domy¶lny 
pseudonim, który bêdzie wy¶wietlany innym 
u¿ytkownikom. Ta opcja mo¿e zostaæ wy³±czona w Twoim 
urz±dzeniu przez us³ugodawcê.
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Poka¿ mój adr. 'NIM' — wybierz Po³±czenia 1 na 1, W 
po³. grupowych, We wszystk. po³±cz. lub Nigdy. Opcje te 
mog± zostaæ wy³±czone przez us³ugodawcê.

Poka¿ mój status log. — wybierz Tak, aby stan logowania 
by³ widoczny, lub Nie, aby swój stan ukryæ.

Wybierz Ustawienia po³±czeñ i wprowad¼ nastêpuj±ce 
informacje:

Domena — wprowad¼ otrzyman± od us³ugodawcy nazwê 
domeny.

Nazwa punktu dostêpu — wprowad¼ nazwê punktu 
dostêpu us³ugi NIM. Nazwa tego punktu jest konieczna do 
nawi±zywania po³±czenia z sieci± GSM/GPRS. 

Adres serwera — wprowad¼ otrzymany od us³ugodawcy 
adres IP lub nazwê domeny serwera us³ugi NIM.

Nazwa u¿ytkownika — wprowad¼ otrzyman± od 
us³ugodawcy w³asn± nazwê u¿ytkownika.

Has³o — wprowad¼ has³o, je¶li jest potrzebne do 
nawi±zania po³±czenia danych. Has³o, w którym czêsto 
istotna bywa wielko¶æ liter, dostarcza zwykle 
us³ugodawca.

Logowanie siê w us³udze NIM
Naci¶nij  i wybierz £±cza > Naci¶nij i mów. W 
rezultacie nast±pi automatyczne zalogowanie siê w 
us³udze.

Po udanym zalogowaniu siê w us³udze zostanie 
automatycznie nawi±zane po³±czenie z grup± NIM, która 
by³a aktywna przy ostatnim zamykaniu aplikacji. W 
przypadku utraty po³±czenia urz±dzenie bêdzie 
automatycznie próbowa³o ponownie zalogowaæ siê w 
us³udze a¿ do czasu, gdy zdecydujesz siê z ni± roz³±czyæ.

Roz³±czenie siê z us³ug± NIM
Naci¶nij  i wybierz £±cza > Naci¶nij i mów > Opcje > 
Wyjd¼. Pojawi siê pytanie Wy³±czyæ funkcjê 'Naci¶nij i 
mów' po wyj¶ciu z aplikacji? Naci¶nij Tak, aby siê 
wylogowaæ i zamkn±æ us³ugê. Wybierz Nie, aby aplikacja 
pozosta³a aktywna w tle. Je¶li otwartych jest kilka 
aplikacji, chc±c prze³±czyæ siê z jednej na drug±, naci¶nij i 
przytrzymaj .
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Nawi±zywanie po³±czenia 
indywidualnego
Wybierz Opcje > Kontakty 'NIM'.

Wska¿ na li¶cie kontakt, z którym chcesz rozmawiaæ, 
i wybierz Opcje > Rozmowa 1 do 1. 

W trakcie rozmowy naci¶nij i trzymaj klawisz . 
Po zakoñczeniu rozmowy zwolnij .

Aby rozmawiaæ z kontaktem w innym widoku us³ugi 
Naci¶nij i mów (na przyk³ad w widoku kontaktów), 
naci¶nij i przytrzymaj . Aby nawi±zaæ nowe po³±czenie 
telefoniczne, musisz zakoñczyæ po³±czenie indywidualne. 
Wybierz Roz³±cz lub naci¶nij .

 Wskazówka: w czasie rozmowy NIM trzymaj telefon 
przed sob±, tak aby widzieæ jego wy¶wietlacz. Mów do 
mikrofonu i nie zas³aniaj d³oni± g³o¶nika.

Odbieranie po³±czenia indywidualnego
Naci¶nij , aby odebraæ po³±czenie indywidualne, lub 

, aby je zignorowaæ.

 Wskazówka: aby równie¿ z kontaktów móc 
nawi±zaæ po³±czenie indywidualne lub grupowe, 
wybierz Opcje > Opcje 'NIM' > Utwórz po³±czenie 1 
do 1 lub Utwórz po³±cz. grupowe.

Nawi±zywanie po³±czenia grupowego
Aby nawi±zaæ po³±czenie z grup±, wybierz Opcje > 
Kontakty 'NIM', zaznacz kontakty, z którymi chcesz 
rozmawiaæ, i wybierz Opcje > Utw. grup. po³. 'NIM'.

Subskrypcja statusu logowania innych 
u¿ytkowników
Aby subskrybowaæ stan dostêpno¶ci NIM lub anulowaæ 
jego subskrypcjê, wybierz Opcje > Kontakty 'NIM', wska¿ 
kontakt, po czym wybierz Opcje > Poka¿ status logow. lub 
Ukryj status logowania.

Wysy³anie ¿±dania oddzwonienia
Przejd¼ do ¿±danego opisu w menu Kontakty 'NIM' i 
wybierz Opcje > Wy¶lij ¿±danie oddzw.

Odpowiadanie na ¿±danie oddzwonienia
Po nadej¶ciu ¿±dania oddzwonienia na wy¶wietlaczu w 
trybie gotowo¶ci pojawi siê komunikat 1 nowe ¿±danie 
oddzwonienia. Wybierz Poka¿, aby otworzyæ menu Skrz. 
oddzwon.. Wska¿ kontakt, po czym wybierz Opcje > 
Rozmowa 1 do 1, aby nawi±zaæ po³±czenie indywidualne. 
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Kana³y
Mo¿esz ³±czyæ siê ze wstêpnie skonfigurowanymi kana³ami 
publicznymi. Kana³y publiczne dostêpne s± dla ka¿dego, 
kto zna adres URL kana³u. 

Po po³±czeniu z kana³em i otrzymaniu g³osu wszyscy jego 
cz³onkowie bêd± mogli s³yszeæ co mówisz. Jednocze¶nie 
mo¿e byæ aktywnych nie wiêcej ni¿ piêæ kana³ów. Gdy 
aktywnych jest kilka kana³ów, aby prze³±czaæ siê miêdzy 
kana³ami, wybierz Zamieñ. 

Wybierz Opcje > Kana³y 'NIM'.

Przy pierwszym po³±czeniu siê z wstêpnie 
skonfigurowanym kana³em publicznym wybierz Opcje > 
Nowy kana³ > Dodaj istniej±cy. Po po³±czeniu z tym 
kana³em nale¿y wprowadziæ jego adres URL.

Tworzenie w³asnych kana³ów
Aby utworzyæ nowy kana³, wybierz Opcje > Nowy kana³ > 
Utwórz nowy. 

Tworz±c w³asny kana³ publiczny, wybierz jego opis i zapro¶ 
cz³onków. Cz³onkowie ci mog± zapraszaæ inne osoby do 
uczestnictwa w kanale. 

Mo¿esz równie¿ konfigurowaæ kana³y prywatne. Do kana³u 
prywatnego mog± przy³±czaæ siê tylko u¿ytkownicy 
zaproszeni przez w³a¶ciciela kana³u.

Dla ka¿dego kana³u okre¶l nastêpuj±ce ustawienia: Nazwa 
kana³u, Prywatno¶æ kana³u, Pseudonim w kanale i 
Miniatura kana³u (opcjonalnie). 

Po utworzeniu kana³u pojawi siê pytanie, czy chcesz 
wys³aæ zaproszenia. Zaproszenia do kana³u wysy³ane s± w 
postaci wiadomo¶ci tekstowej.

Rozmowa w kanale
Aby rozmawiaæ w kanale po zalogowaniu siê do us³ugi 
NIM, naci¶nij . Us³yszysz d¼wiêk wskazuj±cy, ¿e 
mo¿esz mówiæ.

W trakcie wypowiedzi trzymaj . Zwolnij  dopiero, 
gdy skoñczysz mówiæ. 

Je¶li chc±c zabraæ g³os, naci¶niesz  podczas 
wypowiedzi innego cz³onka, pojawi siê komunikat Czekaj. 
Zwolnij  i poczekaj, a¿ inna osoba przestanie mówiæ. 
Aby zabraæ g³os, ponownie naci¶nij . Mo¿esz te¿ 
trzymaæ naci¶niêty klawisz  i czekaæ, a¿ pojawi siê 
komunikat Mów.

Podczas rozmowy w kanale g³os zabraæ bêdzie mog³a 
pierwsza osoba, która naci¶nie klawisz  po 
zakoñczeniu wypowiedzi innej osoby.

Chc±c zakoñczyæ po³±czenie NIM, wybierz Roz³±cz lub 
naci¶nij . 

Aby w trakcie po³±czenia w kanale zobaczyæ aktywnych 
cz³onków, wybierz Opcje > Aktywni uczestnicy.
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Je¶li chcesz zaprosiæ nowych cz³onków do kana³u, z 
którym masz po³±czenie, wybierz Opcje > Wy¶lij 
zaproszenie, aby otworzyæ widok zaproszenia. Nowych 
cz³onków mo¿esz zapraszaæ tylko wtedy, gdy jeste¶ 
w³a¶cicielem prywatnego kana³u lub gdy kana³ jest 
kana³em publicznym. Zaproszenia do kana³u wysy³ane s± 
w postaci wiadomo¶ci SMS.

Odpowiadanie na zaproszenie do 
kana³u
Aby zapisaæ odebrane zaproszenie, wybierz Opcje > 
Zapisz kana³ 'NIM'. Kana³ dodawany jest do kontaktów 
NIM i do widoku kana³ów.

Po zapisaniu zaproszenia pojawi siê pytanie, czy chcesz 
po³±czyæ siê z kana³em. Wybierz Tak, aby otworzyæ widok 
sesji NIM. Urz±dzenie samo zaloguje siê w us³udze, je¶li 
nie by³o ju¿ zalogowane.

Je¶li odrzucisz lub usuniesz zaproszenie, zostanie ono 
zapisane w skrzynce odbiorczej wiadomo¶ci. Aby pó¼niej 
przy³±czyæ siê do kana³u, otwórz wiadomo¶æ z 
zaproszeniem i zapisz to zaproszenie. W oknie 
dialogowym wybierz Tak, aby po³±czyæ siê z kana³em.

Przegl±danie rejestru NIM
Naci¶nij  i wybierz £±cza > Opcje 'NIM' > Opcje > 
Rejestr 'NIM' > Nieodeb. po³., Odebrane po³. i Utworz. 
po³.

W celu nawi±zania po³±czenia indywidualnego z menu 
Rejestr 'NIM' naci¶nij .
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Biuro
Quickoffice 

Aby korzystaæ z aplikacji Quickoffice, naci¶nij  i wybierz 
Biuro > Quickoffice. Pojawi siê lista plików doc, .xls, i .ppt 
zapisanych w urz±dzeniu, w folderach C:\Dane\Dokumenty 
i E:\Dokumeny, jak równie¿ podfolderach karty pamiêci.

Aby otworzyæ plik w odpowiedniej aplikacji, naci¶nij . 
Aby posortowaæ pliki, wybierz Opcje > Sortuj pliki.
Chc±c otworzyæ aplikacjê Quickword, Quicksheet lub 
Quickpoint, naci¶nij , aby wy¶wietliæ widok ¿±danej 
aplikacji.

Quickword
Pos³uguj±c siê aplikacj± Quickword mo¿esz na 
wy¶wietlaczu urz±dzenia przegl±daæ dokumenty 
utworzone w aplikacji Microsoft Word. Aplikacja 
Quickword obs³uguje u¿yte w takich dokumentach kolory, 
pogrubienia, kursywê i podkre¶lenia.

Aplikacja Quickword umo¿liwia przegl±danie 
dokumentów w formacie .dok, utworzonych w aplikacji 
Microsoft Word 97 lub jej nowszej wersji. Aplikacja ta nie 
obs³uguje jednak wszystkich odmian lub funkcji plików w 
tym formacie.

Patrz te¿ ‘Dodatkowe informacje’, str. 19.

Przegl±danie dokumentów programu Word
Do poruszania siê po dokumencie u¿ywaj klawisza 
przewijania.

Aby w dokumencie znale¼æ jaki¶ fragment tekstu, wybierz 
Opcje > Szukaj.

Mo¿esz te¿ wybraæ Opcje, a z nastêpuj±cych opcji wybraæ:

Id¼ do — aby przej¶æ na pocz±tek, do wybranego miejsca 
lub na koniec dokumentu.

Powiêksz/Pomniejsz — aby zmieniæ powiêkszenie.

Autoprzewijanie - Start — aby dokument zacz±³ siê 
przewijaæ automatycznie. Aby zatrzymaæ takie 
przewijanie, naci¶nij .
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Quicksheet
Aplikacja Quicksheet umo¿liwia przegl±danie na 
wy¶wietlaczu urz±dzenia skoroszytów programu 
Microsoft Excel.

W aplikacji Quicksheet mo¿na przegl±daæ skoroszyty w 
formacie .xls, utworzone w aplikacji Microsoft Excel 97 
lub jej nowszej wersji. Aplikacja Quicksheet nie obs³uguje 
jednak wszystkich odmian lub funkcji plików w tym 
formacie.

Patrz te¿ ‘Dodatkowe informacje’, str. 19.

Przegl±danie skoroszytów
Do poruszania siê po skoroszycie u¿ywaj klawisza 
przewijania.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy arkuszami, wybierz Opcje > 
Panorama.

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

Aby zmieniæ widok skoroszytu na wy¶wietlaczu, wybierz 
Opcje, a z nastêpuj±cych opcji wybierz:

Nawiguj — aby przemieszczaæ siê miêdzy blokami w 
obrêbie bie¿±cego skoroszytu. Blok sk³ada siê z kolumn i 
wierszy wy¶wietlonych na ekranie. Aby wy¶wietliæ 
kolumny i wiersze, klawiszem przewijania wybierz blok i 
naci¶nij OK.

Powiêksz/Pomniejsz — aby zmieniæ powiêkszenie.

Zablokuj okienka — aby poruszaæ siê po arkuszu, nie 
trac±c z oczu pod¶wietlonego wiersza lub kolumny albo 
wiersza i kolumny.

Zmieñ rozmiar — aby dostosowaæ rozmiar kolumn i 
wierszy.

Quickpoint
Aplikacja Quickpoint umo¿liwia przegl±danie na 
wy¶wietlaczu urz±dzenia prezentacji utworzonych w 
aplikacji Microsoft PowerPoint.

Aplikacja Quickpoint obs³uguje prezentacje w 
formacie .ppt, które zosta³y utworzone w aplikacji 
Microsoft PowerPoint 2000 lub jej nowszej wersji. 
Aplikacja Quickpoint nie obs³uguje jednak wszystkich 
odmian lub funkcji plików w tym formacie.

Patrz te¿ ‘Dodatkowe informacje’, str. 19.

Przegl±danie prezentacji
Do przechodzenia miêdzy slajdami, konspektami i 
notatkami u¿ywaj  lub .

Chc±c przej¶æ do nastêpnego lub poprzedniego slajdu 
prezentacji, naci¶nij  lub .

Aby przegl±daæ prezentacjê na pe³nym ekranie, wybierz 
Opcje > Pe³ny ekran.
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Aby w widoku konspektów rozwin±æ pozycje konspektu 
prezentacji, wybierz Opcje > Rozwiñ pozycjê.

Dodatkowe informacje
W przypadku problemów z aplikacjami Quickword, 
Quicksheet lub Quickpoint odwied¼ witrynê 
www.quickoffice.com. Pomoc techniczn± mo¿na te¿ 
uzyskaæ, wysy³aj±c wiadomo¶æ e-mail na adres 
supportS60@quickoffice.com.

Adobe reader

Aplikacja Adobe Reader umo¿liwia czytanie dokumentów 
.pdf na ekranie urz±dzenia.

Aplikacja ta, bêd±c przystosowana do odczytu 
dokumentów .pdf w telefonie i w innych urz±dzeniach 
przeno¶nych, ma mniej funkcji ni¿ jej wersja komputerowa.

Aby uzyskaæ dostêp do dokumentów i móc je otwieraæ:
• Naci¶nij  i wybierz Biuro > Adobe PDF. Aby 

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

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

• Wy¶lij dokument przez Bluetooth do w³asnego folderu 
Sk. odbiorcza w menu Wiadom..

• Do wyszukiwania i otwierania dokumentów 
zapisanych w pamiêci urz±dzenia i na karcie pamiêci 
u¿yj aplikacji Men. plik..

• Przegl±danie stron internetowych. Zanim zaczniesz 
przegl±daæ strony Web, sprawd¼, czy masz ustawiony 
punkt dostêpu do internetu. Wiêcej o punktach 
dostêpu do internetu przeczytasz w instrukcji obs³ugi 
swojego urz±dzenia.

Zarz±dzanie plikami .pdf
Aby pliki .pdf przegl±daæ i zarz±dzaæ nimi, naci¶nij  i 
wybierz Biuro > Adobe PDF. W widoku plików pojawi siê 
lista najnowszych plików .pdf. Aby otworzyæ dokument, 
wska¿ go i naci¶nij .

Mo¿esz te¿ wybraæ Opcje, a z nastêpuj±cych opcji wybraæ:

Wyszukaj plik — aby znale¼æ pliki .pdf zapisane w pamiêci 
urz±dzenia lub na kompatybilnej karcie pamiêci.

Ustawienia — aby zmieniæ domy¶lny wspó³czynnik 
powiêkszenia i zobaczyæ tryb dokumentów .pdf.
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Przegl±danie plików .pdf
Gdy plik .pdf jest otwarty, wybierz Opcje, a spo¶ród nich 
wybierz jedn± z nastêpuj±cych:

Zoom — aby dokument powiêkszyæ, pomniejszyæ lub 
wybraæ wspó³czynnik powiêkszenia. Dokument mo¿esz te¿ 
dopasowaæ do szeroko¶ci lub do ca³o¶ci ekranu.

Znajd¼ — aby znale¼æ dokumenty zawieraj±ce okre¶lony 
fragment tekstu.

Widok — aby zobaczyæ dokument wy¶wietlony na pe³nym 
ekranie. Dokument .pdf mo¿esz te¿ obracaæ o 90 stopni w 
obu kierunkach.

Id¼ do — aby przej¶æ na wybran± stronê, na stronê 
nastêpn±, poprzedni±, pierwsz± lub ostatni±. 

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

Ustawienia — aby zmieniæ domy¶lny wspó³czynnik 
powiêkszenia i domy¶lny tryb wy¶wietlania.

Szczegó³y — aby wy¶wietliæ w³a¶ciwo¶ci dokumentu .pdf.

Dodatkowe informacje
Wiêcej informacji znajdziesz w witrynie www.adobe.com.

Aby podzieliæ siê problemami, sugestiami i innymi 
dotycz±cymi tej aplikacji informacjami, odwied¼ 
przeznaczon± dla u¿ytkowników systemu 
operacyjnego Symbian witrynê 
http://adobe.com/support/forums/main.html.
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Narzêdzia 
Sett.wizard 

W oparciu o informacje odebrane od us³ugodawcy kreator 
Sett.wizard konfiguruje urz±dzenie do korzystania z MMS, 
GPRS i mobilnego internetu, a tak¿e ustawienia e-mail, 
„Naci¶nij-i-mów” (us³uga sieciowa) oraz udostêpniania 
wideo.

Aby korzystaæ z tych us³ug, mo¿e trzeba bêdzie 
skontaktowaæ siê z us³ugodawc±, ¿eby uaktywniæ 
transmisjê danych lub inne us³ugi.

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Sett.wizard.

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

Poczta elektroniczna
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ wiadomo¶ci e-mail 

kreator Sett.wizard wykryje dostêpnego us³ugodawcê i 
wy¶wietli ¿±danie potwierdzenia wyboru. Wybierz OK 
albo wska¿ innego us³ugodawcê i wybierz OK.

2 Wybierz z listy us³ugodawcê poczty elektronicznej.

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

4 KreatorSett.wizard wy¶wietli ¿±danie wprowadzenia 
adresu e-mail, nazwy u¿ytkownika i has³a. Wybierz 
poszczególne pozycje, po czym wybierz Opcje > 
Zmieñ. Wprowad¼ potrzebne szczegó³y i wybierz OK.

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

skrzynki pocztowej u wybranego operatora 
(us³ugodawcy).

7 Wybierz OK.

Naci¶nij i mów
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ us³ugi sieciowej 

„Naci¶nij-i-mów” (NIM') kreator Sett.wizard wykryje 
dostêpnego us³ugodawcê i wy¶wietli ¿±danie 
potwierdzenia wyboru. Wybierz OK albo wska¿ innego 
us³ugodawcê i wybierz OK.

2 Niektórzy dostawcy us³ug bezprzewodowych 
wymagaj± podania nazwy u¿ytkownika, has³a i 
pseudonimu. Wybierz poszczególne pozycje, po czym 
wybierz Opcje > Zmieñ. Wprowad¼ potrzebne 
szczegó³y i wybierz OK.

3 Na koniec wybierz Opcje > OK.
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4 Wybierz OK, aby potwierdziæ zamiar skonfigurowania 
us³ugi NIM' u wybranego operatora (us³ugodawcy).

Telewideo
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ us³ugi Telewideo 

(us³uga sieciowa) kreator Sett.wizard wykryje 
dostêpnego us³ugodawcê i wy¶wietli ¿±danie 
potwierdzenia wyboru. Wybierz OK albo wska¿ innego 
us³ugodawcê i wybierz OK.

2 Niektórzy dostawcy us³ug bezprzewodowych 
wymagaj± podania adresu udostêpniania wideo, 
nazwy u¿ytkownika i has³a. Wybierz poszczególne 
pozycje, po czym wybierz Opcje > Zmieñ. Wprowad¼ 
potrzebne szczegó³y i wybierz OK.

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

udostêpniania wideo u wybranego operatora 
(dostawcy us³ug bezprzewodowych).

5 Po utworzeniu ustawieñ udostêpniania plików wideo 
kreator Sett.wizard zapyta, czy chcesz utworzyæ lub 
zaktualizowaæ swój kontakt. Wybierz Tak lub Nie.

Operator
1 Na potrzeby skonfigurowania ustawieñ operatora 

(dostawcy us³ug bezprzewodowych) kreator 
Sett.wizard wykryje dostêpnego us³ugodawcê i 

poprosi o potwierdzenie wyboru. Wybierz OK albo 
wska¿ innego us³ugodawcê i wybierz OK.

2 Wybierz OK, aby potwierdziæ zamiar skonfigurowania 
urz±dzenia u wybranego operatora (dostawcy us³ug 
bezprzewodowych).

Dodatkowe informacje
W przypadku problemów z kreatorem Sett.wizard, 
odwied¼ witrynê internetow± firmy Nokia pod adresem
www.nokia.com/phonesettings.

Kreator WLAN 

Kreator WLAN pomo¿e Ci po³±czyæ siê z bezprzewodow± 
sieci± LAN i zarz±dzaæ po³±czeniami z t± sieci±.

W aktywnym trybie gotowo¶ci kreator WLAN wy¶wietla 
status po³±czeñ z bezprzewodow± sieci± LAN.  Aby 
przejrzeæ dostêpne opcje, przejd¼ do wiersza statusu i 
naci¶nij .

Je¶li rezultatem wyszukiwania bezprzewodowych sieci 
LAN bêdzie na przyk³ad komunikat Znaleziono sieæ WLAN, 
to aby utworzyæ punkt dostêpu i uruchomiæ przegl±darkê, 
u¿ywaj±c tego punktu dostêpu, wybierz status, po czym 
wybierz opcjê Rozpocznij przegl±d. Web i wybierz sieæ.
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Je¶li wybierzesz zabezpieczon± sieæ WLAN, pojawi siê 
¿±dane wprowadzenia odpowiedniego has³a. Aby po³±czyæ 
siê z sieci± ukryt±, musisz wprowadziæ poprawn± nazwê tej 
sieci (identyfikator us³ugi, SSID).

Je¶li po³±czysz siê z bezprzewodow± sieci± LAN, na 
wy¶wietlaczu pojawi siê nazwa punktu dostêpu do 
internetu oraz komunikat po³±czony. Aby uruchomiæ 
przegl±darkê, u¿ywaj±c tego punktu dostêpu, wybierz 
status i opcjê Kontynuuj przegl±d. Web. Aby zakoñczyæ 
po³±czenie z bezprzewodow± sieci± LAN, wybierz status i 
opcjê Roz³±cz WLAN.

Je¶li wyszukiwanie bezprzewodowych sieci LAN jest 
wy³±czone i nie masz po³±czenia z tak± sieci±, na 
wy¶wietlaczu pojawi siê komunikat Skanowanie WLAN 
wy³±czone. Aby w³±czyæ to skanowanie i wyszukaæ 
dostêpne sieci WLAN, wybierz status Skanowanie WLAN 
wy³±czone.

Aby zacz±æ wyszukiwanie dostêpnych sieci WLAN, wybierz 
status i opcjê Wyszukaj WLAN. Aby wy³±czyæ skanowanie 
bezprzewodowych sieci LAM, wybierz status i opcjê Wy³. 
skanowanie WLAN.

Aby w menu uzyskaæ dostêp do kreatora WLAN, naci¶nij 
 i wybierz Internet > Narzêdzia > Kreator WLAN.
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Korzystanie z komputera
Domowy serwer multimediów

 Wa¿ne: zawsze uaktywnij jedn± z dostêpnych 
metod szyfrowania, ¿eby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo 
po³±czeñ WLAN. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostêpu do 
Twoich danych przez osoby nieupowa¿nione.

Domowy serwer multimediów w celu po³±czenia z 
kompatybilnymi urz±dzeniami WLAN korzysta ze 
standardu UPnP. Standard UPnP umo¿liwia korzystanie z 
ustawieñ zabezpieczaj±cych po³±czenia WLAN. 

Domowy serwer multimediów umo¿liwia automatyczne 
katalogowanie muzyki, zdjêæ oraz plików wideo na 
kompatybilnym komputerze. Mo¿esz tworzyæ w³asne listy 
utworów, albumy ze zdjêciami oraz kolekcje filmów. 
Mo¿esz równie¿ przesy³aæ do urz±dzenia pliki 
multimedialne i tworzyæ na komputerze kopie zapasowe 
plików, a tak¿e u¿ywaæ telefonu jako pilota zdalnego 
sterowania i odtwarzaæ na kompatybilnych 
odtwarzaczach multimedialnych UPnP w sieci domowej 
(takich jak komputer, telewizor, system stereo) pliki 
multimedialne z urz±dzenia lub komputera.

Instalowanie na komputerze domowego 
serwera multimediów
Aplikacjê Domowy serwer multimediów zainstaluj na 
kompatybilnym komputerze z dysku CD-ROM do³±czonego 
do urz±dzenia. Oprogramowanie to wymaga systemu 
operacyjnego Microsoft Windows 2000 lub XP. Je¶li masz 
zaporê chroni±c± komputer, musisz zmieniæ ustawienia, 
aby umo¿liwiæ komputerowi wspó³pracê z urz±dzeniem 
Nokia N80. Stosuj siê do pojawiaj±cych siê na ekranie 
instrukcji instalacji.

Sett.wizard 

W oparciu o informacje odebrane od us³ugodawcy kreator 
Sett.wizard konfiguruje urz±dzenie do korzystania z MMS, 
GPRS i mobilnego internetu, a tak¿e ustawienia e-mail, 
„Naci¶nij-i-mów” (us³uga sieciowa) oraz udostêpniania 
wideo.

Aby korzystaæ z tych us³ug, mo¿e trzeba bêdzie 
skontaktowaæ siê z us³ugodawc±, ¿eby uaktywniæ 
transmisjê danych lub inne us³ugi.
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Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Sett.wizard.

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

Poczta elektroniczna
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ wiadomo¶ci e-mail 

kreator Sett.wizard wykryje dostêpnego us³ugodawcê i 
wy¶wietli ¿±danie potwierdzenia wyboru. Wybierz OK 
albo wska¿ innego us³ugodawcê i wybierz OK.

2 Wybierz z listy us³ugodawcê poczty elektronicznej.
3 Wybierz serwer poczty wychodz±cej. Je¿eli nie masz 

pewno¶ci, u¿yj serwera domy¶lnego.
4 Kreator Sett.wizard wy¶wietli ¿±danie wprowadzenia 

adresu e-mail, nazwy u¿ytkownika i has³a. Wybierz 
poszczególne pozycje, po czym wybierz Opcje > Zmieñ. 
Wprowad¼ potrzebne szczegó³y i wybierz OK.

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

skrzynki pocztowej u wybranego operatora 
(us³ugodawcy).

7 Wybierz OK.

Naci¶nij i mów
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ us³ugi sieciowej 

„Naci¶nij-i-mów” (‘NIM') kreator Sett.wizard wykryje 
dostêpnego us³ugodawcê i wy¶wietli ¿±danie 
potwierdzenia wyboru. Wybierz OK albo wska¿ innego 
us³ugodawcê i wybierz OK.

2 Niektórzy dostawcy us³ug bezprzewodowych 
wymagaj± podania nazwy u¿ytkownika, has³a i 
pseudonimu. Wybierz poszczególne pozycje, po czym 
wybierz Opcje > Zmieñ. Wprowad¼ potrzebne 
szczegó³y i wybierz OK.

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

us³ugi NIM' u wybranego operatora (us³ugodawcy).

Telewideo
1 Na potrzeby konfiguracji ustawieñ us³ugi Telewideo 

(us³uga sieciowa) kreator Sett.wizard wykryje 
dostêpnego us³ugodawcê i wy¶wietli ¿±danie 
potwierdzenia wyboru. Wybierz OK albo wska¿ innego 
us³ugodawcê i wybierz OK.

2 Niektórzy dostawcy us³ug bezprzewodowych 
wymagaj± podania adresu udostêpniania wideo, nazwy 
u¿ytkownika i has³a. Wybierz poszczególne pozycje, po 
czym wybierz Opcje > Zmieñ. Wprowad¼ potrzebne 
szczegó³y i wybierz OK.

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

udostêpniania wideo u wybranego operatora 
(dostawcy us³ug bezprzewodowych).

5 Po utworzeniu ustawieñ udostêpniania plików wideo 
kreator Sett.wizard zapyta, czy chcesz utworzyæ lub 
zaktualizowaæ swój kontakt. Wybierz Tak lub Nie.
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Operator
1 Na potrzeby skonfigurowania ustawieñ operatora 

(dostawcy us³ug bezprzewodowych) kreator 
Sett.wizard wykryje dostêpnego us³ugodawcê i 
poprosi o potwierdzenie wyboru. Wybierz OK albo 
wska¿ innego us³ugodawcê i wybierz OK.

2 Wybierz OK, aby potwierdziæ zamiar skonfigurowania 
urz±dzenia u wybranego operatora (dostawcy us³ug 
bezprzewodowych).

Dodatkowe informacje
W przypadku problemów z kreatorem Sett.wizard, 
odwied¼ witrynê internetow± firmy Nokia pod adresem
www.nokia.com/phonesettings.

Kreator WLAN 

Kreator WLAN pomo¿e Ci po³±czyæ siê z bezprzewodow± 
sieci± LAN i zarz±dzaæ po³±czeniami z t± sieci±.

W aktywnym trybie gotowo¶ci kreator WLAN wy¶wietla 
status po³±czeñ z bezprzewodow± sieci± LAN.  Aby 
przejrzeæ dostêpne opcje, przejd¼ do wiersza statusu i 
naci¶nij .

Je¶li rezultatem wyszukiwania bezprzewodowych sieci 
LAN bêdzie na przyk³ad komunikat Znaleziono sieæ 
WLAN, to aby utworzyæ punkt dostêpu i uruchomiæ 

przegl±darkê, u¿ywaj±c tego punktu dostêpu, wybierz 
status, po czym wybierz opcjê Rozpocznij przegl±d. Web i 
wybierz sieæ.

Je¶li wybierzesz zabezpieczon± sieæ WLAN, pojawi siê 
¿±dane wprowadzenia odpowiedniego has³a. Aby po³±czyæ 
siê z sieci± ukryt±, musisz wprowadziæ poprawn± nazwê tej 
sieci (identyfikator us³ugi, SSID).

Je¶li po³±czysz siê z bezprzewodow± sieci± LAN, na 
wy¶wietlaczu pojawi siê nazwa punktu dostêpu do 
internetu oraz komunikat po³±czony. Aby uruchomiæ 
przegl±darkê, u¿ywaj±c tego punktu dostêpu, wybierz 
status i opcjê Kontynuuj przegl±d. Web. Aby zakoñczyæ 
po³±czenie z bezprzewodow± sieci± LAN, wybierz status i 
opcjê Roz³±cz WLAN.

Je¶li wyszukiwanie bezprzewodowych sieci LAN jest 
wy³±czone i nie masz po³±czenia z tak± sieci±, na 
wy¶wietlaczu pojawi siê komunikat Skanowanie WLAN 
wy³±czone. Aby w³±czyæ to skanowanie i wyszukaæ 
dostêpne sieci WLAN, wybierz status Skanowanie WLAN 
wy³±czone.

Aby zacz±æ wyszukiwanie dostêpnych sieci WLAN, wybierz 
status i opcjê Wyszukaj WLAN. Aby wy³±czyæ skanowanie 
bezprzewodowych sieci LAM, wybierz status i opcjê Wy³. 
skanowanie WLAN.

Aby w menu uzyskaæ dostêp do kreatora WLAN, naci¶nij 
 i wybierz Internet > Narzêdzia > Kreator WLAN.
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Wiêcej informacji
Wiêcej informacji na temat domowego serwera 
multimediów znajdziesz w witrynie 
www.simplecenter.net/nokia lub w systemie pomocy tego 
programu (naciskaj±c F1).

Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog jest oprogramowaniem, które dzia³aj±c w 
uk³adzie komputera z telefonem komórkowym, pozwala 
automatycznie prowadziæ dziennik rejestrowanych przez 
telefon wydarzeñ multimedialnych. Zdjêcia, pliki wideo, 
pliki audio, wiadomo¶ci SMS i MMS oraz wpisy blogów s± 
uk³adane w chronologiczny ci±g wydarzeñ, który mo¿na 
przegl±daæ, przeszukiwaæ, udostêpniaæ, publikowaæ i 
zapisywaæ. Aplikacja Nokia Lifeblog na komputer i do 
telefonu komórkowego pozwala takie materia³y wysy³aæ 
innym lub udostêpniaæ je w blogu.

Przeznaczony dla telefonu program Nokia Lifeblog 
automatycznie gromadzi Twoje pozycje multimedialne. 
Pozwala je przegl±daæ, wysy³aæ innym oraz publikowaæ w 
internecie. Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym 
komputerem za pomoc± kabla USB lub przez Bluetooth, 
aby przesy³aæ i synchronizowaæ pliki miêdzy swoim 
urz±dzeniem a komputerem.

Aplikacja Nokia Lifeblog na komputer u³atwia 
przegl±danie i wyszukiwanie zgromadzonych w 
urz±dzeniu materia³ów. Przez kabel USB lub po³±czenie 
Bluetooth mo¿esz  z komputera przesy³aæ ulubione 
zdjêcia, pliki wideo, wiadomo¶ci SMS i MMS z powrotem 
do urz±dzenia, i to za pomoc± tylko jednego przycisku.
Aby zabezpieczyæ pozycje pamiêtnika, mo¿esz utworzyæ 
kopiê zapasow± bazy danych Nokia Lifeblog na dysku 
twardym komputera, na kompatybilnych dyskach CD i 
DVD, na dysku wymiennym lub dysku sieciowym. To 
jeszcze nie wszystko, bo takie pozycje mo¿esz te¿ wys³aæ 
do kompatybilnego blogu.

Aby w urz±dzeniu uruchomiæ program Lifeblog, 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 1 GHz Intel Pentium 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)

• Rozdzielczo¶æ 1024 × 768 i 24-bitowa g³êbia koloru
• Karta graficzna 32 MB
• Microsoft Windows 2000 lub Windows XP



Ko
rz

ys
ta

ni
e 

z 
ko

m
pu

te
ra

28

Aby zainstalowaæ aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze:
1 Insert the CD-ROM supplied with your device.
2 Install Nokia PC Suite (includes Nokia Connectivity 

Cable drivers for USB connection).
3 Install Nokia Lifeblog for PC. 

Je¶li na komputerze nie ma jeszcze zainstalowanego 
oprogramowania Microsoft DirectX 9.0, zostanie ono 
zainstalowane w trakcie instalacji programu Nokia 
Lifeblog.

£±czenie urz±dzenia z komputerem
Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem za 
pomoc± kompatybilnego kabla USB:
1 Sprawd¼, czy masz ju¿ zainstalowany pakiet Nokia PC 

Suite.
2 Pod³±cz kabel USB do urz±dzenia i do komputera. Je¶li 

pierwszy raz pod³±czasz swoje urz±dzenie do 
komputera z zainstalowanym ju¿ pakietem Nokia PC 
Suite, komputer sam zainstaluje potrzebny sterownik 
urz±dzenia. Ta instalacja mo¿e zaj±æ trochê czasu.

3 Uruchom aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze.

Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 
przez Bluetooth:
1 Sprawd¼, czy na komputerze masz ju¿ zainstalowany 

pakiet Nokia PC Suite.

2 Korzystaj±c z funkcji Uzyskaj Po³±czenie w pakiecie 
Nokia PC Suite, sprawd¼, czy urz±dzenie jest powi±zane 
z komputerem przez Bluetooth. Patrz ‘Pakiet Nokia PC 
Suite’, str. 30, a tak¿e zajrzyj do instrukcji obs³ugi 
urz±dzenia.

3 Uaktywnij po³±czenie Bluetooth w urz±dzeniu i na 
komputerze. O tym, jak to siê robi, przeczytasz 
w instrukcji obs³ugi urz±dzenia i w dokumentacji 
komputera.

Kopiowanie pozycji
Gdy urz±dzenie bêdzie ju¿ po³±czone z kompatybilnym 
komputerem za pomoc± kabla USB lub przez Bluetooth, 
mo¿esz zacz±æ kopiowaæ ró¿ne pozycje (pliki) z komputera 
do urz±dzenia i odwrotnie.

Aby kopiowaæ nowe lub edytowane pozycje z urz±dzenia 
do komputera oraz kopiowaæ wybrane pozycje 
z komputera do urz±dzenia:
1 Uruchom aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze.
2 W aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze wybierz  

File > Copy from phone and to Phone.

Nowe pozycje zostan± skopiowane z urz±dzenia do 
komputera. Pozycje pokazane na ekranie komputera, 
w widoku To phone zostan± skopiowane do Twojego 
urz±dzenia.
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Publikowanie w internecie
Najlepsze pozycje bazy danych 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 Edit log accounts.

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

które chcesz opublikowaæ.
2 Wybierz Opcje > Prze¶lij do internetu.
3 Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji aplikacja 

Nokia Lifeblog pobierze listê blogów z serwera.
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 blogów. 

5 Wprowad¼ tytu³ i opis wysy³anej pozycji. Mo¿esz te¿ 
wpisaæ d³u¿sz± historyjkê lub opis w polu tekstowym 
tre¶ci.

6 Po wpisaniu informacji wybierz Opcje > Wy¶lij.

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

pozycje (maksymalnie 50), które chcesz opublikowaæ 
w internecie.

2 Wybierz File > Post to the Web.... Otworzy siê okno 
Post to the Web.

3 Wprowad¼ tytu³ i opis wysy³anej pozycji. Mo¿esz te¿ 
wpisaæ d³u¿sz± historyjkê lub opis w polu tekstowym 
tre¶ci.

4 Z listy Post to: wybierz blog, którego chcesz u¿yæ.
5 Gdy wszystko jest ju¿ gotowe kliknij przycisk Wy¶lij.

Import pozycji z innych ¼róde³
Oprócz zrobionych aparatem urz±dzenia zdjêæ .jpeg, do 
aplikacji Nokia Lifeblog mo¿na równie¿ importowaæ 
z innych ¼róde³ zdjêcia .jpeg, pliki wideo w formatach .3gp 
i .mp4, pliki audio w formacie .amr oraz ró¿ne pliki 
tekstowe. Do takich ¼róde³ nale¿± dyski CD, DVD i zapisane 
na dysku twardym foldery.
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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 w folderze Ulubione, wybierz 

File > Import from PC.... Otworzy siê okno Import.
2 Przejrzyj listê w poszukiwaniu zdjêcia, pliku wideo lub 

pliku audio b±d¼ przejd¼ do innego folderu, aby 
znale¼æ plik, który chcesz zaimportowaæ. Aby przejrzeæ 
inne napêdy i urz±dzenia, u¿yj listy Look in.

3 Wybierz folder, plik lub kilka plików. Mo¿esz obejrzeæ 
ich zawarto¶æ w okienku Preview:.

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

Przegl±danie widoków O¶ czasu 
i Ulubione
Po uruchomieniu aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze 
dostêpnych bêdzie kilka mo¿liwo¶ci poruszania po 
widokach O¶ czasu i Ulubione. Najlepiej jest chwyciæ za 
suwak i przesuwaæ go wolniej lub szybciej do przodu b±d¼ 
do ty³u. Mo¿na te¿ klikn±æ pasek czasu, aby wybraæ datê, 
u¿yæ polecenia Go to date... albo u¿yæ klawiszy ze 
strza³kami.

Wiêcej informacji
Wiêcej informacji o serwisach 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 Lifeblog.

Pakiet Nokia PC Suite 

Pakiet Nokia PC Suite to zbiór aplikacji komputerowych do 
wspó³pracy z urz±dzeniem Nokia N80.

Pakiet Nokia PC Suite mo¿na zainstalowaæ na komputerze, 
który dzia³a w systemie Microsoft Windows 2000 lub XP i 
jest kompatybilny z kablem USB lub technologi± Bluetooth. 
Aby móc korzystaæ z pakietu Nokia PC Suite, nale¿y go 
zainstalowaæ na komputerze. Wiêcej informacji znajdziesz 
na dysku CD-ROM dostarczonym z urz±dzeniem.

Pe³na instrukcja obs³ugi pakietu Nokia PC Suite jest 
dostêpna w formie elektronicznej na dysku CD-ROM. Aby 
dowiedzieæ siê wiêcej o pakiecie Nokia PC Suite i pobraæ 
jego najnowsz± wersjê, odwied¼ witrynê www.nokia.com/
pcsuite.

Niektóre z u¿ytecznych aplikacji wchodz±cych w sk³ad 
pakietu Nokia PC Suite:
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Uzyskaj Po³±czenie — s³u¿y do pierwszego po³±czenia 
urz±dzenia z kompatybilnym komputerem.

Synchronise — s³u¿y do synchronizacji kontaktów, 
kalendarza, list spraw oraz notatek w urz±dzeniu z 
kompatybilnym programem do zarz±dzania informacjami 
osobistymi (PIM) w komputerze za pomoc± aplikacji Nokia 
PC Sync

Backup — s³u¿y do tworzenia kopii zapasowych danych z 
urz±dzenia i ich przywracana z kompatybilnego komputera 
za pomoc± aplikacji Content Copier

Store images — s³u¿y do zapisywania zdjêæ i plików wideo 
z urz±dzenia na kompatybilnym komputerze za pomoc± 
aplikacji Image Store

File manager — s³u¿y do zarz±dzania zawarto¶ci± 
folderów w urz±dzeniu za pomoc± Eksploratora Windows i 
aplikacji Nokia Phone Browser

Transfer music — s³u¿y do tworzenia i organizowania 
plików muzyki cyfrowej na kompatybilnym komputerze i 
umo¿liwia ich transfer do kompatybilnego urz±dzenia za 
pomoc± aplikacji Nokia Music Manager

Connect to the Internet — s³u¿y do ustanawiania 
po³±czenia sieciowego za pomoc± aplikacji One Touch 
Access, u¿ywaj±c urz±dzenia jako modemu.

View multimedia — s³u¿y do przegl±dania zdjêæ i plików 
wideo, a tak¿e do konwersji plików audio za pomoc± 
aplikacji Nokia Multimedia Player

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.
• Widok kalendarza w zastosowaniu do przegl±dania 

wszystkich zdjêæ cyfrowych w jednym miejscu.
• Usuwanie ze zdjêæ typowych skaz
• Udostêpnianie zdjêæ na ró¿ne sposoby: wysy³anie 

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

Instalowanie
Zainstaluj aplikacjê Adobe Photoshop Album Starter 
Edition na kompatybilnym komputerze z do³±czonego do 
urz±dzenia dysku CD-ROM. Do korzystania z aplikacji 
Starter Edition potrzebny jest system operacyjny 
Microsoft Windows 2000 lub XP oraz pakiet Nokia PC 
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Suite 6.5 (lub nowszy). W takim ¶rodowisku bêdzie siê 
mo¿na ³±czyæ z komputerem i korzystaæ z aplikacji Apple 
QuickTime 6.5.1 (lub nowszej) do przegl±dania i 
edytowania plików wideo.

Pakiet Nokia PC Suite znale¼æ mo¿na na dysku CD-ROM 
do³±czonym do urz±dzenia. Je¶li w komputerze nie 
zainstalowano aplikacji Apple QuickTime, mo¿na j± 
pobraæ ze strony www.apple.com/quicktime/download. 
Stosuj siê do pojawiaj±cych siê na ekranie instrukcji 
instalacji.

Przesy³anie zdjêæ i plików wideo 
z urz±dzenia Nokia N80 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 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem za 

pomoc± kabla USB. Na monitorze komputera pojawi 
siê okno dialogowe aplikacji Adobe Photo 
Downloader, a nowe, zarejestrowane od ostatniego 
przesy³ania zdjêcia i pliki wideo zostan± 
automatycznie zaznaczone.

2 Aby rozpocz±æ przesy³anie, kliknij Get Photos (Pobierz 
zdjêcia). Wszystkie zaznaczone pliki zostan± 
zaimportowane do aplikacji Starter Edition. Wszystkie 

albumy utworzone w menu Galeria urz±dzenia zostan± 
automatycznie przes³ane do aplikacji Starter Edition i 
oznaczone etykietami.

3 Po przes³aniu plików do aplikacji Starter Edition mo¿na 
usun±æ je 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 menu Galeria 
urz±dzenia 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.
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Przesy³anie zdjêæ i plików wideo 
z komputera do urz±dzenia Nokia N80
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.

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.

Organizowanie i wyszukiwanie zdjêæ za 
pomoc± etykiet
Do wyszukiwania zdjêæ na podstawie przedstawionych na 
nich osób, miejsc, zdarzeñ i innych cech, u¿ywaj etykiet ze 
s³owami kluczowymi. 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).
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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
Aby poprawiæ typowe wady zdjêæ:
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.
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 
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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, przeci±gnij 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.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o oprogramowaniu 
Starter Edition, odwied¼ stronê internetow± 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.


