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Wprowadzenie
Numer modelu: Nokia N93i-1

Nazywany w dalszej czê¶ci Nokia N93i.

Nokia N93i to zaawansowane, inteligentne urz±dzenie 
multimedialne. Dziêki aplikacjom udostêpnianym przez 
firmê Nokia i niezale¿nych dostawców mo¿na pe³niej 
wykorzystaæ mo¿liwo¶ci urz±dzenia Nokia N93i.

Niektóre z dostarczonych aplikacji znajduj± siê w pamiêci 
urz±dzenia, a inne umieszczono na do³±czonym dysku 
DVD-ROM.

Aby u¿ywaæ niektórych aplikacji, nale¿y zaakceptowaæ 
odpowiednie warunki licencyjne.

W ca³ym dokumencie dostêpno¶æ aplikacji w pamiêci 
urz±dzenia ( ) lub na dysku DVD-ROM ( ) jest 
oznaczona za pomoc± ikon.

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

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

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.

Us³ugi sieciowe
U¿ywanie urz±dzenia wymaga dostêpu do us³ug 
bezprzewodowych ¶wiadczonych przez operatorów 
i us³ugodawców. Mo¿liwo¶æ korzystania z wielu funkcji 
zale¿y od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie s± 
dostêpne we wszystkich sieciach; w innych sieciach 
mo¿e byæ wymagane zawarcie odpowiedniej umowy 
z us³ugodawc± przed umo¿liwieniem korzystania z us³ug 
sieci. 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 przyk³ad nie 
udostêpniaæ pewnych us³ug lub znaków specyficznych 
dla danego jêzyka.

Us³ugodawca mo¿e zablokowaæ pewne funkcje lub 
uniemo¿liwiæ w³±czenie ich w telefonie. 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 
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lub na zmianie wygl±du ikon. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji, nale¿y siê skontaktowaæ z us³ugodawc±.

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.
5
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Internet

Pobierz 

Pobierz (us³uga sieciowa) to nazwa dostêpnego 
w urz±dzeniu sklepu z materia³ami do telefonów 
komórkowych.

Korzystaj±c z us³ugi Pobierz, mo¿esz wyszukiwaæ, 
przegl±daæ, kupowaæ, pobieraæ i uaktualniaæ materia³y, 
us³ugi oraz aplikacje, które wspó³pracuj± z Twoim 
urz±dzeniem Nokia. £atwo dostêpne s± gry, d¼wiêki 
dzwonka, tapety, aplikacje i ró¿ne inne materia³y. 
Takie pozycje zamieszczone s± w ró¿nych katalogach 
i folderach udostêpnianych przez ró¿nych us³ugodawców. 
Dostêpne materia³y zale¿± od us³ugodawcy.

Naci¶nij  i wybierz Internet > Pobierz.

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

Aplikacja Pobierz na bie¿±co odbiera uaktualnienia 
i zapewnia najnowsze materia³y do urz±dzenia 

udostêpniane przez us³ugodawcê. 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 Opcje > Pobierz.

Ustawienia
Ta aplikacja dostarcza do urz±dzenia najnowsze katalogi 
materia³ów udostêpnianych aktualnie przez us³ugodawcê 
albo znalezionych w innych ¼ród³ach. Aby zmieniæ 
ustawienia, wybierz Opcje > Ustawienia i spo¶ród 
nastêpuj±cych opcji wybierz:
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Punkt dostêpu — aby wybraæ punkt dostêpu, który ma byæ 

u¿ywany do po³±czeñ z serwerem us³ugodawcy, i okre¶l, 
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 ma 
byæ wy¶wietlane odpowiednie pytanie.

Potwierdzenie kupna — wybierz Tak, je¶li jeszcze przed 
zakupem materia³u lub aplikacji chcesz potwierdzaæ 
zamiar dokonania zakupu. Je¶li wybierzesz Nie, proces 
zakupu rozpocznie siê bezpo¶rednio po wybraniu 
opcji Kup.

Po zakoñczeniu wprowadzania ustawieñ wybierz Wróæ. 
7
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Mobile Search 
Aplikacja Mobile Search daje dostêp do wyszukiwarek 
oraz umo¿liwia wyszukiwanie lokalnych us³ug, witryn 
internetowych, zdjêæ i materia³ów do telefonów 
komórkowych, a tak¿e ³±czenie siê z nimi. Dziêki tej 
aplikacji mo¿na wyszukaæ lokalne restauracje i sklepy, 
zadzwoniæ do nich, a nastêpnie trafiæ do nich przy 
u¿yciu zaawansowanych funkcji map.

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

Po otwarciu aplikacji Mobile Search zostanie wy¶wietlona 
lista kategorii. Wybierz kategoriê (na przyk³ad zdjêcia) 
i wprowad¼ tekst w polu wyszukiwania. Wybierz Szukanie. 
Zostan± wy¶wietlone wyniki wyszukiwania.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ dodatkow± pomoc i instrukcje dotycz±ce 
aplikacji, wybierz Opcje > Pomoc.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat aplikacji, odwied¼ 
tak¿e witrynê www.mobilesearch.nokia.com/.
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Settings wizard

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > SettingsWizard.

Settings wizard konfiguruje w urz±dzeniu ustawienia 
operatora, poczty e-mail, us³ugi sieciowej „Naci¶nij i mów” 
oraz us³ugi sieciowej udostêpniania wideo na podstawie 
informacji uzyskanych od us³ugodawcy.

Dostêpno¶æ ró¿nych ustawieñ kreatora Settings wizard 
zale¿y od funkcji urz±dzenia, karty SIM, operatora oraz 
dostêpno¶ci danych w bazie danych kreatora ustawieñ 
zapisanej w pamiêci urz±dzenia.

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

U¿ytkownicy korzystaj±cy z aplikacji po raz pierwszy 
s± przeprowadzani przez proces konfiguracji ustawieñ. 
Aby uruchomiæ kreatora, wybierz polecenie Start. 
Aby anulowaæ operacjê, wybierz polecenie Wyjd¼.

Je¶li do telefonu nie w³o¿ono karty SIM, wy¶wietli siê 
pro¶ba o wybór kraju i nazwy operatora. Je¶li kreator 

zaproponuje niew³a¶ciwy kraj lub operatora, 
wybierz odpowiednie dane z listy.

Aby po skonfigurowaniu ustawieñ przej¶æ do g³ównego 
widoku kreatora Settings wizard, wybierz polecenie OK. 
Je¶li proces konfiguracji ustawieñ zostanie przerwany, 
ustawienia nie zostan± okre¶lone. Po zamkniêciu kreatora 
mo¿na rozpocz±æ korzystanie ze skonfigurowanych 
aplikacji, otwieraj±c je z poziomu ich lokalizacji w menu.

Poczta e-mail
Aby skonfigurowaæ ustawienia poczty e-mail, 
nale¿y wprowadziæ w kreatorze Settings wizard 
nastêpuj±ce dane: adres e-mail, nazwê skrzynki 
pocztowej, nazwê u¿ytkownika oraz has³o.

W przypadku wprowadzenia nieznanej nazwy 
us³ugodawcy poczty e-mail nale¿y dodatkowo okre¶liæ 
rodzaj konta pocztowego oraz serwery poczty wychodz±cej 
i przychodz±cej. Wiêcej na ten temat mo¿na siê dowiedzieæ 
od us³ugodawcy.

Aby po wprowadzeniu wymaganych informacji 
rozpocz±æ korzystanie z nowej skrzynki pocztowej, 
9
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wybierz polecenie Tak. Aby powróciæ do g³ównego widoku 
aplikacji Settings wizard, wybierz polecenie Nie.

Operator
Aby skonfigurowaæ ustawienia operatora, nale¿y wybraæ 
dostêpne ustawienia w aplikacji Settings wizard, 
a nastêpnie wybraæ polecenie OK.

Us³uga „Naci¶nij i mów”
Ta opcja jest dostêpna tylko wówczas, gdy w urz±dzeniu 
jest zainstalowana odpowiednia aplikacja i masz 
abonament na tê us³ugê.

Aby skonfigurowaæ ustawienia us³ugi sieciowej 
NIM (Push-to-Talk), nale¿y okre¶liæ w kreatorze 
Settings wizard nastêpuj±ce ustawienia: pseudonim 
us³ugi NIM, nazwê u¿ytkownika oraz has³o.

Udostêpnianie wideo
Ta opcja jest dostêpna tylko wówczas, gdy w urz±dzeniu 
jest zainstalowana odpowiednia aplikacja i masz 
abonament na tê us³ugê.

Po³±czenia wideo wymagaj± karty USIM i dostêpu 
do sieci UMTS.

Aby skonfigurowaæ ustawienia udostêpniania wideo 
(us³uga sieciowa), nale¿y wprowadziæ w kreatorze 

Settings wizard nastêpuj±ce dane: adres udostêpniania 
plików wideo, nazwê u¿ytkownika, has³o, nazwê 
u¿ytkownika na serwerze proxy udostêpniania wideo 
i has³o, a nastêpnie wybraæ polecenie OK. 

Po wprowadzeniu ustawieñ udostêpniania wideo kreator 
Settings wizard zapyta, czy dodaæ adres udostêpniania 
wideo do kontaktu. Wybierz Tak lub Nie.

Wiêcej informacji
W przypadku problemów z aplikacj± Settings wizard 
odwied¼ witrynê internetow± firmy Nokia dotycz±c± 
ustawieñ telefonu www.nokia.com/phonesettings.
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Us³uga „Naci¶nij i mów” 

Us³uga sieciowa „Naci¶nij i mów” (NIM, ang. Push to Talk) 
to us³uga komunikacji g³osowej w czasie rzeczywistym, 
oparta na protokole internetowym i udostêpniana 
w sieciach pakietowej transmisji danych. Us³uga NIM 
umo¿liwia natychmiastowe rozpoczêcie rozmowy przez 
naci¶niêcie odpowiedniego klawisza. Za pomoc± us³ugi 
NIM mo¿na rozmawiaæ z jedn± osob± lub z grup± osób. 

Aby mo¿na by³o korzystaæ z us³ugi NIM, 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 NIM. Do konfiguracji mo¿na tak¿e 
u¿yæ aplikacji Settings wizard, je¶li umo¿liwia to 
us³ugodawca. Zobacz „Settings wizard”, s. 9.

Naci¶nij  i wybierz £±cza > NIM'.

W komunikacji NIM jedna osoba mówi, podczas gdy 
pozostali uczestnicy rozmowy s³uchaj± jej przez g³o¶nik 
wbudowanego zestawu g³o¶nomówi±cego. 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 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 NIM.

Okre¶lanie punktu dostêpu 
do 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.
11
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Ustawienia us³ugi NIM
Naci¶nij  i wybierz £±cza > NIM' > Opcje > 
Ustawienia.

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

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

D¼wiêk sygna³u 'NIM' — wybierz Ust. przez profil, 
je¶li ustawiony sygna³ przychodz±cego po³±czenia NIM 
ma byæ taki sam, jak d¼wiêk po³±czenia przychodz±cego 
okre¶lony w aktywnym profilu.

D¼wiêk ¿±d. oddzwon. — wybierz sygna³ ¿±dania 
oddzwonienia.

W³±czenie aplikacji — zdecyduj, czy chcesz logowaæ siê 
w us³udze NIM w momencie w³±czenia urz±dzenia.

Pseudonim domy¶lny — 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.

Poka¿ mój adr. 'NIM' — wybierz Po³±czenia 1 na 1, 
W po³. grupowych, We wszystk. po³±cz. lub Nigdy. 
Us³ugodawca mo¿e wy³±czyæ w urz±dzeniu niektóre 
z tych opcji.

Poka¿ mój status log. — wybierz Tak, aby wy¶wietlaæ swój 
stan, lub Nie, aby go ukryæ.

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

Domena — wprowad¼ nazwê domeny otrzyman± 
od us³ugodawcy.

Nazwa punktu dostêpu — wprowad¼ nazwê punktu 
dostêpu NIM. Nazwa punktu dostêpu jest potrzebna 
do nawi±zania po³±czenia z sieci± GSM/GPRS. 

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

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

Has³o — 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.
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Logowanie siê w us³udze NIM

Naci¶nij  i wybierz £±cza > NIM. Aplikacja NIM 
po uruchomieniu wykonuje automatyczne logowanie 
w us³udze NIM.

Po pomy¶lnym zalogowaniu aplikacja NIM 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 NIM.

Wychodzenie z aplikacji NIM
Naci¶nij  i wybierz £±cza > NIM > Opcje > Wyjd¼. 
Wy¶wietli siê pytanie Wy³±czyæ funkcjê „Naci¶nij i mów” 
po wyj¶ciu z aplikacji?. Wybierz Tak, aby wylogowaæ 
siê i zakoñczyæ korzystanie z tej us³ugi. Wybierz Nie, 
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 Opcje > Kontakty NIM.

Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz porozmawiaæ, 
a nastêpnie wybierz Opcje > Rozmowa 1 do 1. 

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

Aby powiedzieæ co¶ do kontaktu, naci¶nij i przytrzymaj 
 — tak¿e w innych widokach aplikacji NIM (na przyk³ad 

w widoku kontkatów). Aby nawi±zaæ nowe po³±czenie 
telefoniczne, zakoñcz po³±czenie indywidualne. 
Wybierz Roz³±cz lub naci¶nij .

 Wskazówka: podczas rozmowy NIM 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.

Nawi±zywanie po³±czenia grupowego
Aby nawi±zaæ po³±czenie z grup±, wybierz polecenie 
Opcje > Kontakty NIM, zaznacz kontakty, do których 
chcesz zadzwoniæ, i wybierz polecenie Opcje > 
Utw. grup. po³. NIM.

 Wskazówka: po³±czenie indywidualne lub grupowe 
mo¿na tak¿e nawi±zaæ z menu Kontakty. 
Wybierz Opcje > Opcje NIM > Utwórz po³±czenie 
1 do 1 lub Utwórz po³±cz. grupowe.
13
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Subskrybowanie stanu zalogowania 
innych osób
Aby subskrybowaæ lub anulowaæ subskrypcjê stanu 
logowania wybranych kontaktów w us³udze Naci¶nij 
i mów, wybierz Opcje > Kontakty NIM, wybierz kontakt, 
a nastêpnie Opcje > Poka¿ status logow. lub 
Ukryj status logowania.

Wysy³anie ¿±dania oddzwonienia
W menu Kontakty NIM przewiñ do ¿±danej nazwy, 
a nastêpnie wybierz Opcje > Wy¶lij ¿±danie oddzw..

Odpowiadanie na ¿±danie oddzwonienia
Gdy otrzymujesz ¿±danie oddzwonienia, pojawia siê 
komunikat 1 nowe ¿±danie oddzwonienia. Wybierz 
Poka¿ > Skrz. oddzwon., a nastêpnie kontakt i Opcje > 
Rozmowa 1 do 1, aby rozpocz±æ po³±czenie indywidualne. 

Kana³y
Urz±dzenie umo¿liwia po³±czenia 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, polecenie 
Zamieñ umo¿liwia zmianê kana³u. 

Wybierz Opcje > Kana³y NIM.

Aby pierwszy raz po³±czyæ siê z publicznym kana³em 
prekonfigurowanym, wybierz Opcje > Nowy kana³ > 
Dodaj istniej±cy. Gdy do³±czasz do kana³u 
prekonfigurowanego, musisz podaæ jego adres URL.

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

Mo¿esz tworzyæ w³asne kana³y prekonfigurowane, 
wybieraæ nazwê w³asnego kana³u oraz zapraszaæ do 
cz³onkostwa w nim inne osoby. 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.

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

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

Aby po zalogowaniu siê w us³udze NIM porozmawiaæ 
na kanale, naci¶nij . Us³yszysz sygna³ informuj±cy 
o udzieleniu dostêpu.

Podczas swojej wypowiedzi w dalszym ci±gu przytrzymuj 
klawisz . Gdy skoñczysz mówiæ, zwolnij klawisz . 

Je¶li spróbujesz odpowiedzieæ na kanale (naciskaj±c ), 
gdy mówi inny cz³onek kana³u, zostanie wy¶wietlone 
polecenie Czekaj. Zwolnij klawisz , poczekaj na 
zakoñczenie wypowiedzi przez drug± osobê, a nastêpnie 
ponownie naci¶nij . Mo¿esz te¿ przytrzymaæ  
do momentu, a¿ pojawi siê polecenie Mów.

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 NIM, 
wybierz Roz³±cz lub naci¶nij . 

Aby wy¶wietliæ cz³onków kana³u aktywnych w trakcie 
trwaj±cego po³±czenia z kana³em, wybierz Opcje > 
Aktywni uczestnicy.

Aby w trakcie po³±czenia z kana³em otworzyæ widok 
zaproszenia i zaprosiæ do cz³onkostwa w kanale nowe 
osoby, wybierz Opcje > Wy¶lij zaproszenie. 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 otrzymane zaproszenie z kana³u, wybierz 
Opcje > Zapisz kana³ NIM. Kana³ jest dodawany 
do widoku kana³ów w kontaktach aplikacji NIM.

Po zapisaniu zaproszenia do kana³u pojawi siê pytanie, 
czy chcesz po³±czyæ siê z kana³em. Wybierz Tak, 
aby otworzyæ widok sesji us³ugi NIM. 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 Tak w oknie dialogowym, aby po³±czyæ 
siê z kana³em.

Wy¶wietlanie rejestru us³ugi NIM
Naci¶nij  i wybierz £±cza > NIM > Opcje > 
Rejestr NIM > Nieodeb. po³., Odebrane po³. lub 
Utworz. po³..

Aby rozpocz±æ po³±czenie indywidualne z menu 
Rejestr NIM, naci¶nij .
15
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Pozycjonowanie
Naci¶nij  i wybierz £±cza > Nawigator lub Pkt. orient..

Niektóre funkcje aplikacji Pkt. orient. i Nawigator mog± 
wymagaæ u¿ywania kompatybilnego odbiornika GPS.

Aby u¿ywaæ kompatybilnego, zewnêtrznego odbiornika 
GPS z ³±czno¶ci± Bluetooth, wybierz £±cza > Bluetooth. 
Za pomoc± ³±czno¶ci Bluetooth mo¿na po³±czyæ siê 
z odbiornikiem GPS. Wiêcej informacji na temat u¿ywania 
³±czno¶ci Bluetooth znajdziesz w instrukcji obs³ugi 
swojego urz±dzenia.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest 
udostêpniany przez rz±d USA, który ponosi ca³kowit± 
odpowiedzialno¶æ za dok³adno¶æ dzia³ania i utrzymywanie 
tego systemu. Na dok³adno¶æ ustalania pozycji mo¿e mieæ 
wp³yw zestrajanie satelitów GPS prowadzone przez rz±d 
USA. Dok³adno¶æ ta mo¿e ulec zmianie zgodnie z polityk± 
cywilnego udostêpniania GPS Amerykañskiego 
Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. 
Na dok³adno¶æ ustalania pozycji mo¿e te¿ mieæ wp³yw 
niew³a¶ciwa geometria satelitów. Na mo¿liwo¶æ odbioru 
i jako¶æ sygna³ów GPS mog± mieæ wp³yw okoliczne 
zabudowania, przeszkody naturalne i warunki 
atmosferyczne. Aby odbieraæ sygna³y GPS, odbiornik 
GPS musi znajdowaæ siê na zewn±trz budynku.

Terminal GPS odbiera z satelitów sygna³y radiowe o ma³ej 
mocy i mierzy czas, jaki zajmuje im dotarcie z orbity. 
Na podstawie tego czasu odbiornik GPS mo¿e obliczyæ 
swoj± pozycjê z dok³adno¶ci± do kilku metrów.

W systemie GPS wspó³rzêdne s± podawane w stopniach 
i stopniach dziesiêtnych zgodnie z miêdzynarodowym 
uk³adem wspó³rzêdnych WGS-84.

System GPS s³u¿y tylko jako pomoc w nawigacji. 
Nie powinno siê go stosowaæ do precyzyjnego okre¶lania 
lokalizacji. Oznacza to, ¿e przy ustalaniu pozycji lub 
nawigacji nigdy nie nale¿y polegaæ wy³±cznie na danych 
z odbiornika GPS.

Informacje o sygna³ach z satelitów
Je¶li odbiornik GPS nie mo¿e odebraæ sygna³u z satelity, 
nale¿y wzi±æ pod uwagê nastêpuj±ce okoliczno¶ci:
• Je¶li znajdujesz siê w budynku, wyjd¼ na zewn±trz, 

aby poprawiæ warunki odbioru sygna³u.
• Je¶li znajdujesz siê na zewn±trz budynku, 

spróbuj stan±æ w bardziej otwartej przestrzeni.
• W przypadku z³ych warunków pogodowych moc 

sygna³u mo¿e siê znacznie obni¿yæ.
• Nawi±zanie po³±czenia GPS mo¿e zaj±æ od kilku sekund 

do kilku minut.
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¯±dania ustalenia pozycji

Us³uga sieciowa mo¿e nades³aæ ¿±danie podania 
informacji o pozycji. Us³ugodawcy mog± dostarczaæ 
wiadomo¶ci dotycz±ce zagadnieñ lokalnych, 
np. informacje o pogodzie i warunkach drogowych, 
na podstawie pozycji urz±dzenia. 

Po odebraniu ¿±dania podania pozycji wy¶wietla siê 
wiadomo¶æ przedstawiaj±ca us³ugê, która wysy³a ¿±danie. 
Wybierz Przyjmij, aby zezwoliæ na wys³anie informacji 
o pozycji, lub Odrzuæ, aby odrzuciæ ¿±danie.

Punkty orientacyjne 

Naci¶nij  i wybierz £±cza > Pkt. orient.. Pkty orient. 
umo¿liwiaj± zapisanie w urz±dzeniu informacji o po³o¿eniu 
okre¶lonych miejsc. Zapisane miejsca mo¿na podzieliæ na 
ró¿ne kategorie, np. biznes, oraz uzupe³niæ je o pewne 
informacje, np. adres. Z zapisanych punktów 
orientacyjnych mo¿na korzystaæ w kompatybilnych 
aplikacjach, takich jak Nawigator.

W systemie GPS wspó³rzêdne s± podawane w stopniach 
i stopniach dziesiêtnych zgodnie z miêdzynarodowym 
uk³adem wspó³rzêdnych WGS-84.

Aby utworzyæ nowy punkt orientacyjny, wybierz Opcje > 
Nowy punkt orient.. Je¿eli urz±dzenie jest pod³±czone 

do kompatybilnego odbiornika GPS, mo¿na za¿±daæ 
informacji o wspó³rzêdnych swojego aktualnego miejsca 
pobytu. Wybierz Aktualna pozycja, aby pobraæ informacje 
o miejscu pobytu. Aby rêcznie wprowadziæ informacje 
o pozycji, wybierz Wprowad¼ manualnie.

Aby edytowaæ lub do³±czyæ informacje do zapisanego 
punktu orientacyjnego (np. adres), przewiñ do niego 
i naci¶nij . Przewiñ do odpowiedniego pola i wprowad¼ 
informacje.

Punkty orientacyjne mo¿na przypisywaæ do gotowych 
kategorii oraz tworzyæ nowe kategorie. Aby edytowaæ 
i tworzyæ nowe kategorie punktów orientacyjnych, 
naci¶nij  w aplikacji Pkt. orient. i wybierz Opcje > 
Edytuj kategorie.

Aby dodaæ punkt orientacyjny do kategorii, przewiñ do 
niego w aplikacji Pkt. orient. i wybierz Opcje > Dodaj 
do kategorii. Przewiñ do ka¿dej kategorii, do której chcesz 
dodaæ ten punkt orientacyjny, i wybierz j±.

Aby wys³aæ jeden lub wiêcej punktów orientacyjnych 
do kompatybilnego urz±dzenia, wybierz Opcje > Wy¶lij. 
Odebrane punkty orientacyjne s± zapisywane w folderze 
Sk. odbiorcza aplikacji Wiadomo¶ci.
17
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Nawigator 

Naci¶nij  i wybierz £±cza > Nawigator. Aplikacja 
Nawigator dostarcza wskazówki u³atwiaj±ce dotarcie do 
wybranego miejsca docelowego, informacje o aktualnym 
miejscu pobytu oraz dane o podró¿y, np. przybli¿on± 
odleg³o¶æ od miejsca docelowego i szacunkowy czas 
trwania podró¿y.

W systemie GPS wspó³rzêdne s± podawane w stopniach 
i stopniach dziesiêtnych zgodnie z miêdzynarodowym 
uk³adem wspó³rzêdnych WGS-84.

U¿ywanie aplikacji Nawigator wymaga pod³±czenia 
urz±dzenia do kompatybilnego odbiornika GPS. W celu 
obliczenia wspó³rzêdnych miejsca pobytu odbiornik GPS 
musi odbieraæ informacje o pozycji z co najmniej trzech 
satelitów.

Wskazywanie trasy
Aby skorzystaæ ze wskazywania trasy, wybierz Nawigacja. 
Wskazywanie trasy mo¿esz w³±czyæ, gdy znajdujesz siê na 
zewn±trz budynku. Je¶li w³±czysz je wewn±trz budynku, 
odbiornik GPS mo¿e nie odebraæ z satelitów wystarczaj±cej 
ilo¶ci informacji.

Funkcja wskazywania trasy wy¶wietla na wy¶wietlaczu 
urz±dzenia obracaj±cy siê kompas. Czerwona kulka 
wskazuje kierunek do miejsca docelowego, natomiast 

szacunkowa odleg³o¶æ jest wskazywana wewn±trz 
pier¶cienia kompasu.

Wskazywanie trasy ma pokazywaæ najprostsz± i najkrótsz± 
drogê do miejsca docelowego, mierzon± w linii prostej. 
Wszelkie przeszkody znajduj±ce siê na trasie, np. budynki 
i inne bariery naturalne, s± ignorowane. Przy obliczaniu 
odleg³o¶ci nie s± uwzglêdniane ró¿nice wysoko¶ci. 
Wskazywanie trasy jest aktywne tylko wtedy, 
gdy znajdujesz siê w ruchu.

Aby wyznaczyæ cel podró¿y, wybierz Opcje > Ustal pkt 
docelowy i punkt orientacyjny jako miejsce docelowe 
lub wprowad¼ wspó³rzêdne szeroko¶ci i d³ugo¶ci 
geograficznej. Aby usun±æ wyznaczony cel podró¿y, 
wybierz Zakoñcz nawigacjê.

Pobieranie informacji o pozycji
Aby wy¶wietliæ informacje o bie¿±cej pozycji, pod³±cz 
urz±dzenie do kompatybilnego urz±dzenia GPS i wybierz 
Pozycja. Na wy¶wietlaczu jest widoczna ocena dok³adno¶ci 
okre¶lenia pozycji.

Aby zapisaæ bie¿±c± pozycjê jako punkt orientacyjny, 
wybierz Opcje > Zapisz pozycjê. Punkty orientacyjne 
to miejsca zapisane z wiêksz± ilo¶ci± informacji, 
których mo¿na u¿ywaæ w innych kompatybilnych 
aplikacjach i przenosiæ miêdzy kompatybilnymi 
urz±dzeniami.



Ko
m

un
ik

ac
ja
Miernik d³ugo¶ci trasy

Wybierz D³ugo¶æ trasy > Opcje > Start, aby w³±czyæ 
obliczanie d³ugo¶ci trasy, i Stop, aby je wy³±czyæ. 
Obliczone warto¶ci pozostan± na wy¶wietlaczu. 
Z tej funkcji nale¿y korzystaæ na zewn±trz budynków, 
aby odbieraæ mocniejszy sygna³ GPS.

Wybierz Wyzeruj, aby wyzerowaæ d³ugo¶æ i czas podró¿y 
oraz prêdko¶æ ¶redni± i maksymaln±, a nastêpnie rozpocz±æ 
nowe obliczanie. Wybierz Restartuj, aby wyzerowaæ 
równie¿ licznik odleg³o¶ci i czas ca³kowity.

Miernik d³ugo¶ci trasy ma ograniczon± dok³adno¶æ 
i nie mo¿na wykluczyæ b³êdów zaokr±gleñ. Na dok³adno¶æ 
pomiarów wp³ywa równie¿ dostêpno¶æ i jako¶æ 
sygna³ów GPS.
19
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Galeria

Drukowanie online
Za pomoc± aplikacji Druk. online mo¿na zamawiaæ 
online wydruki swoich zdjêæ. Odbitki zostan± dostarczone 
bezpo¶rednio do domu lub sklepu, w którym mo¿na je 
odebraæ. Mo¿esz te¿ zamówiæ ró¿ne produkty, takie jak 
kubki czy podk³adki pod mysz, na których chcesz mieæ 
nadruki wybranych zdjêæ. Dostêpne produkty zale¿± 
od us³ugodawcy.

Aby korzystaæ z aplikacji Druk. online, trzeba zainstalowaæ 
co najmniej jeden plik konfiguracyjny us³ugi drukowania. 
Plik ten mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy drukowania, który 
wspó³pracuje z aplikacj± Druk. online.

Zamawianie wydruków
Drukowaæ mo¿na tylko zdjêcia zapisane w formacie JPG.

Naci¶nij  i wybierz Galeria > Zdjêcia i wideo.
1 Wybierz zdjêcie lub zdjêcia w menu Galeria, 

a nastêpnie Opcje > Drukuj > Zamów wydruki.
2 Wybierz us³ugodawcê z listy.
3 Wybierz Opcje i okre¶l odpowiednie opcje:

Otwórz — aby nawi±zaæ po³±czenie z us³ugodawc±.
Usuñ — aby usun±æ us³ugodawcê z listy.

Ustawienia — aby zmieniæ domy¶lny punkt dostêpu 
u¿ywany do po³±czenia.
Rejestr — aby wy¶wietliæ szczegó³y poprzednich 
zamówieñ.

4 Je¿eli us³ugê ¶wiadczy pojedynczy punkt, 
po³±czysz siê z us³ugodawc±, a w widoku podgl±du 
zostan± wy¶wietlone zdjêcia wybrane wcze¶niej 
w menu Galeria. 
Wybierz Opcje i okre¶l odpowiednie opcje:
Podgl±d — aby obejrzeæ zdjêcie przed zamówieniem 
wydruku. Przewiñ w górê lub w dó³, aby wy¶wietliæ 
zdjêcia.
Zamów teraz — aby z³o¿yæ zamówienie.
Zmieñ zamówienie — aby zmieniæ szczegó³y dotycz±ce 
produktów i liczbê kopii wybranego zdjêcia. W widoku 
zamawiania produktów wybierz produkt, który chcesz 
zamówiæ, podaj±c równie¿ jego typ. Dostêpne opcje 
i produkty zale¿± od us³ugodawcy.
Aby wy¶wietliæ i zmieniæ szczegó³y innych zdjêæ, 
przewiñ w lewo lub w prawo.
Zmieñ inf. o zamaw. — aby zmieniæ informacje 
o zamawiaj±cym i zamówieniu.
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Dodaj zdjêcie — aby do zamówienia dodaæ 
wiêcej zdjêæ.
Usuñ zdjêcie — aby z zamówienia usun±æ zdjêcia.

5 Je¿eli us³ugê ¶wiadczy grupa punktów us³ugowych, 
po³±czysz siê z us³ugodawc±, a nastêpnie musisz 
wybraæ punkt, z którego chcesz odebraæ wydruki. 
W widoku podgl±du zdjêæ zostan± wy¶wietlone zdjêcia 
wybrane w menu Galeria. W zale¿no¶ci od 
us³ugodawcy mog± byæ dostêpne opcje przegl±dania 
i wyszukiwania punktów us³ugowych przy u¿yciu 
ró¿nych kryteriów wyszukiwania.
Szczegó³y dotycz±ce punktu us³ugowego, takie jak 
godziny otwarcia, mo¿esz sprawdziæ, wybieraj±c 
Opcje > Informacje (je¶li us³ugodawca udostêpnia 
takie szczegó³y).
Przewiñ do ¿±danego punktu odbioru zdjêæ i naci¶nij 
klawisz przewijania. Przed z³o¿eniem zamówienia 
mo¿na przejrzeæ zdjêcia, zmieniæ ich szczegó³y lub 
informacje o zamawiaj±cym albo dodaæ lub usun±æ 
zdjêcia z zamówienia. Aby zamówiæ wydruki, wybierz 
Opcje > Zamów teraz.

Udostêpnianie online
Zdjêcia i pliki wideo mo¿na udostêpniaæ w kompatybilnych 
albumach online, blogach i innych internetowych us³ugach 
udostêpniania. Mo¿na wysy³aæ materia³y, zapisywaæ 
niedokoñczone og³oszenia jako wersje robocze 

i dopracowywaæ je pó¼niej, a tak¿e wy¶wietlaæ zawarto¶æ 
albumów. Dopuszczalne typy materia³ów mog± zale¿eæ od 
us³ugodawcy.

Szybki start
Do udostêpniania zdjêæ potrzebna jest subskrypcja 
odpowiedniej us³ugi online. W us³udze takiej mo¿na 
siê zwykle zarejestrowaæ na stronie internetowej 
us³ugodawcy. Szczegó³owe informacje na temat rejestracji 
w us³udze uzyskasz od us³ugodawcy. Wiêcej informacji 
na temat dostêpnych us³ugodawców mo¿na znale¼æ 
w witrynie www.nseries.com/support.

Gdy po raz pierwszy otworzysz us³ugê, pojawi siê 
wezwanie do wprowadzenia nazwy u¿ytkownika i has³a. 
Aby wróciæ do ustawieñ pó¼niej, naci¶nij  i wybierz 
Galeria > Zdjêcia i wideo > Opcje > Otwórz us³ugê 
online > Opcje > Ustawienia. Zobacz „Ustawienia 
udostêpniania online”, s. 22.

Wysy³anie plików
Naci¶nij , wybierz Galeria > Zdjêcia i wideo, 
wska¿ pliki do wys³ania i wybierz Opcje > Wy¶lij > Przeka¿ 
do internetu. Dostêp do us³ug udostêpniania online mo¿na 
uzyskaæ tak¿e z g³ównego aparatu fotograficznego.

Pojawi siê widok Wybór us³ugi. Aby w us³udze utworzyæ 
nowe konto, wybierz Opcje > Dodaj nowe konto lub na 
21
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li¶cie us³ug wybierz ikonê z tekstem Utwórz nowe. 
Je¶li utworzysz nowe konto w trybie offline lub 
zmodyfikujesz ustawienia konta albo us³ugi przy u¿yciu 
przegl±darki internetowej na kompatybilnym komputerze, 
w celu zaktualizowania listy us³ug w urz±dzeniu wybierz 
Opcje > Pobierz us³ugi. Aby wybraæ us³ugê, naci¶nij .

Po wybraniu us³ugi wybrane zdjêcia i pliki wideo zostan± 
wy¶wietlone w stanie edycji. Mo¿na otwieraæ i ogl±daæ 
pliki, porz±dkowaæ je, dodawaæ do nich tekst, a tak¿e 
dodawaæ nowe pliki.

Aby po³±czyæ siê z us³ug± i wys³aæ pliki do internetu, 
wybierz Opcje > Przeka¿ lub naci¶nij .

Aby anulowaæ wysy³anie do internetu i zapisaæ 
przesy³kê jako kopiê robocz±, wybierz Wróæ > Zapisz 
jako k. robocz±. Je¶li wysy³anie ju¿ siê rozpoczê³o, 
wybierz Anuluj > Zapisz jako k. robocz±.

Otwieranie us³ugi online
Aby wy¶wietliæ wys³ane zdjêcia i pliki wideo w us³udze 
online oraz wys³ane wpisy i kopie robocze w urz±dzeniu, 
w widoku Zdjêcia i wideo wybierz Opcje > Otwórz us³ugê 
online. Je¶li utworzysz nowe konto w trybie offline lub 
zmodyfikujesz ustawienia konta albo us³ugi przy u¿yciu 
przegl±darki internetowej na kompatybilnym komputerze, 
w celu zaktualizowania listy us³ug w urz±dzeniu wybierz 
Opcje > Pobierz us³ugi. Wybierz us³ugê z listy.

Po otwarciu us³ugi wybierz:

Otwórz w przegl. — aby po³±czyæ siê z wybran± us³ug± 
i wy¶wietliæ wys³ane oraz robocze albumy w przegl±darce 
internetowej. Widok mo¿e zale¿eæ od us³ugodawcy.

Kopie robocze — aby wy¶wietliæ i edytowaæ elementy 
robocze oraz wys³aæ je do internetu.

Wys³ane — aby wy¶wietliæ 20 najnowszych elementów 
utworzonych za pomoc± urz±dzenia.

Nowe og³oszenie — aby utworzyæ nowy element.

Dostêpne opcje mog± zale¿eæ od us³ugodawcy.

Ustawienia udostêpniania online
Aby zmieniæ ustawienia udostêpniania online, w aplikacji 
Zdjêcia i wideo wybierz Opcje > Otwórz us³ugê online > 
Opcje > Ustawienia.

Moje konta
Na li¶cie Moje konta mo¿na tworzyæ nowe konta 
lub edytowaæ ju¿ istniej±ce. Aby utworzyæ nowe konto, 
wybierz Opcje > Dodaj nowe konto. Aby edytowaæ 
istniej±ce ju¿ konto, wybierz je, a nastêpnie Opcje > 
Edytuj. Wybierz nastêpuj±ce opcje:

Nazwa konta — aby wprowadziæ nazwê konta.

Us³ugodawca — aby wybraæ us³ugodawcê, z którego 
chcesz korzystaæ. Nie mo¿na zmieniæ us³ugodawcy dla 
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istniej±cego konta — dla nowego us³ugodawcy nale¿y 
utworzyæ nowe konto. Je¶li z listy Moje konta usuniesz 
jakie¶ konto, wtedy z urz±dzenia zostanie równie¿ 
usuniêta us³uga zwi±zana z tym kontem oraz wys³ane 
do niej pozycje.

Nazwa u¿ytkownika i Has³o — aby wprowadziæ nazwê 
u¿ytkownika i has³o do konta utworzone podczas 
rejestracji w us³udze online.

Przeka¿ rozmiar zdjêcia — aby wybraæ rozmiar zdjêæ 
stosowany przy ich wysy³aniu do us³ugi.

Ustawienia aplikacji
Rozm. wy¶w. zdjêcia — aby wybraæ rozmiar zdjêæ 
stosowany przy ich przegl±daniu na wy¶wietlaczu 
urz±dzenia. To ustawienie nie wp³ywa na rozmiar 
wysy³anego zdjêcia.

Rozmiar wy¶w. tekstu — aby wybraæ rozmiar czcionki 
stosowany przy wy¶wietlaniu tekstu w elementach 
roboczych i wys³anych lub podczas dodawania albo 
edytowania tekstu w nowym elemencie.

Zaawansowane
Us³ugodawcy — aby wy¶wietliæ lub edytowaæ ustawienia 
us³ugodawcy, dodaæ nowego us³ugodawcê lub wy¶wietliæ 
szczegó³y us³ugodawcy. Zmiana us³ugodawcy powoduje 
utratê wszystkich informacji o poprzednim us³ugodawcy 

na li¶cie Moje konta. Nie mo¿na zmieniæ ustawieñ 
wstêpnie zdefiniowanych us³ugodawców.

Domy¶lny punkt dost. — aby zmieniæ punkt dostêpu 
do us³ugi online, wybierz ¿±dany punkt dostêpu.
23
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Oprogramowanie do komputera
Home Media Server 

 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.

Aplikacja Home Media Server ³±czy siê z kompatybilnymi 
urz±dzeniami w bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) 
przy u¿yciu architektury UPnP. Architektura UPnP korzysta 
z ustawieñ zabezpieczaj±cych po³±czenia WLAN. 

Aplikacja Home Media Server umo¿liwia automatyczne 
katalogowanie muzyki, zdjêæ i plików wideo na 
kompatybilnym komputerze. Mo¿na tworzyæ w³asne listy 
utworów muzycznych, albumy fotograficzne i kolekcje 
filmów. Mo¿na przesy³aæ kompatybilne pliki multimedialne 
do urz±dzenia, a tak¿e tworzyæ kopie zapasowe plików 
z urz±dzenia na komputerze. Urz±dzenia mo¿na u¿yæ jako 
pilota zdalnego sterowania i odtwarzaæ pliki z urz±dzenia 
lub komputera na pod³±czonym do sieci domowym 
urz±dzeniu multimedialnym kompatybilnym z architektur± 
UPnP, na przyk³ad na komputerze, ekranie telewizora lub 
w systemie stereofonicznym.

Instalowanie na komputerze
Zainstaluj aplikacjê Home Media Server na kompatybilnym 
komputerze z dysku DVD-ROM do³±czonego do urz±dzenia. 
Aplikacja Home Media Server wymaga systemu 
operacyjnego Microsoft Windows 2000 lub Windows XP. 
Je¶li komputer jest chroniony zapor±, mo¿e byæ wymagana 
zmiana ustawieñ, która umo¿liwi wspó³pracê komputera 
z urz±dzeniem Nokia. Stosuj siê do wy¶wietlanych na 
ekranie instrukcji instalacji.

Porz±dkowanie plików multimedialnych
Aby kontrolowaæ w³asne utwory, zdjêcia cyfrowe i pliki 
wideo, odszukaj odpowiednie pliki na kompatybilnym 
komputerze i dodaj te pliki lub ca³e foldery do aplikacji 
Home Media Server. 

Foldery na komputerze, w których s± przechowywane 
kompatybilne pliki multimedialne, mo¿na wskazaæ 
jako foldery obserwowane. Gdy w folderach 
obserwowanych umie¶cisz nowe pliki multimedialne, 
aplikacja Home Media Server doda te pliki do biblioteki, 
a nastêpnie bêdzie je automatycznie aktualizowaæ. 
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Przesy³anie plików z komputera 
do urz±dzenia
1 Za pomoc± urz±dzenia Nokia po³±cz siê z aplikacj± 

Home Media Server na kompatybilnym komputerze.
Na kompatybilnym komputerze w aplikacji 
Home Media Server wybierz swoje urz±dzenie 
Nokia w menu urz±dzeñ.

2 Wybierz bibliotekê plików multimedialnych 
do przes³ania.

3 Wybierz jeden plik multimedialny.
4 Wybierz opcjê przes³ania pliku do urz±dzenia Nokia.

Przesy³anie plików z urz±dzenia 
do komputera
1 Za pomoc± urz±dzenia Nokia po³±cz siê z aplikacj± 

Home Media Server na kompatybilnym komputerze 
lub na kompatybilnym komputerze w aplikacji 
Home Media Server wybierz urz±dzenie Nokia 
w menu urz±dzeñ.

2 Wybierz plik do przes³ania.
3 Wybierz opcjê przes³ania pliku do aplikacji 

Home Media Server na kompatybilnym komputerze.

Wy¶wietlanie plików z komputera 
w innych urz±dzeniach
U¿ywaj±c urz±dzenia Nokia jako pilota zdalnego 
sterowania, kompatybilne pliki multimedialne 
umieszczone w aplikacji Home Media Server 
na kompatybilnym komputerze mo¿na wy¶wietlaæ 
w innych urz±dzeniach w sieci domowej kompatybilnych 
z architektur± UPnP. Na przyk³ad za pomoc± urz±dzenia 
Nokia mo¿na sterowaæ odtwarzaniem przechowywanych 
w komputerze kompatybilnych plików muzycznych na 
kompatybilnym domowym systemie audio (u¿ywaj±cym 
kompatybilnego odbiornika multimedialnego UPnP).

Sterowanie plikami multimedialnymi 
za pomoc± urz±dzenia Nokia:
1 Za pomoc± urz±dzenia Nokia po³±cz siê z aplikacj± 

Home Media Server na kompatybilnym komputerze.
2 Wybierz bibliotekê multimediów zawieraj±c± plik, 

którym chcesz sterowaæ.
3 Wybierz plik multimedialny.
4 Wybierz kompatybilne urz±dzenie 

do wy¶wietlenia pliku.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji o aplikacji 
Home Media Server, odwied¼ witrynê 
25
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www.simplecenter.net/nokia lub naci¶nij klawisz F1 
w tej aplikacji w celu otwarcia Pomocy.

Nokia 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, d¼wiêki, 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. Aplikacje Nokia Lifeblog 
na komputer i Nokia Lifeblog do telefonu komórkowego 
umo¿liwiaj± wysy³anie tych materia³ów do innych osób lub 
udostêpnianie ich w blogu.

Nokia Lifeblog do telefonu komórkowego automatycznie 
rejestruje materia³y multimedialne. Za pomoc± tej aplikacji 
mo¿esz przegl±daæ pliki i wysy³aæ je do innych osób albo 
publikowaæ w internecie. Aby przesy³aæ i synchronizowaæ 
pliki miêdzy urz±dzeniem a komputerem, pod³±cz 
urz±dzenie kablem USB do transmisji danych lub przez 
Bluetooth.

Aplikacja Nokia Lifeblog na komputer umo¿liwia ³atwe 
przegl±danie i wyszukiwanie materia³ów zebranych za 
pomoc± urz±dzenia. Dziêki po³±czeniu kablem USB do 

transmisji danych lub przez Bluetooth mo¿esz za pomoc± 
jednego przycisku przesy³aæ ulubione zdjêcia, pliki wideo 
oraz wiadomo¶ci SMS i MMS z powrotem do urz±dzenia.

Aby utworzyæ kopiê zapasow± danych aplikacji 
Nokia Lifeblog w celu ich zabezpieczenia, mo¿esz u¿yæ 
kompatybilnego dysku twardego, dysku CD lub DVD, 
dysku wymiennego albo dysku sieciowego. Ponadto 
mo¿esz publikowaæ pozycje w blogu.

Aby uruchomiæ aplikacjê Nokia Lifeblog w urz±dzeniu, 
naci¶nij  i wybierz Aplikacje > Lifeblog.

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

i 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 x 768 i 24-bitowa g³êbia kolorów,
• karta graficzna 32 MB,
• system Microsoft Windows 2000 lub Windows XP.

Aby zainstalowaæ aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze, 
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W³ó¿ dysk DVD-ROM do³±czony do urz±dzenia.
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2 Zainstaluj pakiet PC Suite (obejmuje sterowniki kabla 
do transmisji danych Nokia do po³±czenia USB).

3 Zainstaluj aplikacjê Nokia Lifeblog do komputera. 

Je¶li na komputerze nie ma jeszcze zainstalowanego 
oprogramowania Microsoft DirectX 9.0, zostanie ono 
zainstalowane wraz z aplikacj± Nokia Lifeblog 
do komputera.

£±czenie urz±dzenia z komputerem
Aby po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 
za pomoc± kompatybilnego kabla USB do transmisji 
danych, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Sprawd¼, czy jest zainstalowany pakiet Nokia PC Suite.
2 Pod³±cz kabel USB do transmisji danych do urz±dzenia 

i komputera. Gdy urz±dzenie jest ³±czone 
z komputerem pierwszy raz po zainstalowaniu pakietu 
Nokia PC Suite, komputer instaluje odpowiedni 
sterownik urz±dzenia. Mo¿e to chwilê potrwaæ.

3 Uruchom aplikacjê Nokia Lifeblog na komputerze.

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

Nokia PC Suite.
2 Sprawd¼, czy urz±dzenie zosta³o powi±zane 

z komputerem przy u¿yciu technologii bezprzewodowej 

Bluetooth. Informacje mo¿na znale¼æ w instrukcjach 
obs³ugi pakietu Nokia PC Suite i 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 plików
Po po³±czeniu urz±dzenia z kompatybilnym komputerem 
za pomoc± kabla USB do transmisji danych lub przez 
Bluetooth mo¿esz kopiowaæ pliki miêdzy urz±dzeniem 
a komputerem.

Aby skopiowaæ nowe lub zmodyfikowane pliki z urz±dzenia 
do komputera oraz skopiowaæ wybrane pliki 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 pliki z urz±dzenia zostan± skopiowane 
do komputera. Elementy z widoku To phone 
na komputerze zostan± skopiowane do urz±dzenia.
27
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Publikowanie w internecie
Najlepsze pozycje z bazy danych Nokia Lifeblog mo¿na 
wysy³aæ do kompatybilnego 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 firmy Six Apart, 
dostêpna pod adresem www.typepad.com.

Dodaj konto bloga w ustawieniach blogów aplikacji 
Nokia Lifeblog w urz±dzeniu. Na kompatybilnym 
komputerze mo¿esz edytowaæ konta w oknie 
Edit blog accounts.

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

które chcesz opublikowaæ w internecie.
2 Wybierz Opcje > Prze¶lij do internetu.
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 blogów. 

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, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W widoku O¶ czasu lub Ulubione wybierz pozycje 

(maksymalnie 50), które chcesz opublikowaæ 
w internecie.

2 Wybierz File > Prze¶lij do internetu. Zostanie otwarte 
okno Prze¶lij do internetu.

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 wykonaniu wszystkich czynno¶ci wybierz Wy¶lij.

Importowanie plików z innych ¼róde³
Oprócz zdjêæ JPG zrobionych aparatem urz±dzenia 
do aplikacji Nokia Lifeblog mo¿na równie¿ importowaæ 
inne pliki JPG, pliki wideo w formacie 3GP i MP4, pliki 
d¼wiêkowe w formacie AMR oraz pliki tekstowe 
w formacie TXT pochodz±ce z innych ¼róde³ (takich jak 
kompatybilny dysk CD lub DVD albo foldery na dysku 
twardym kompatybilnego komputera).
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Aby zaimportowaæ zdjêcia lub pliki wideo 
z kompatybilnego komputera do aplikacji Nokia Lifeblog 
na komputerze, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Wybierz O¶ czasu lub Ulubione > File > Import. 

Zostanie otwarte okno Import.
2 Przejrzyj listê, aby znale¼æ zdjêcie, plik wideo lub plik 

d¼wiêkowy albo tekstowy, który chcesz zaimportowaæ, 
lub przejd¼ do innego folderu, aby znale¼æ ¿±dany plik.

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

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

Przegl±danie widoków O¶ czasu 
i Ulubione
Po uruchomieniu aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze 
masz kilka mo¿liwo¶ci poruszania siê w widokach O¶ czasu 
i Ulubione. Najszybszym sposobem jest u¿ycie suwaka. 
Mo¿esz te¿ klikn±æ pasek czasu, aby wybraæ datê, u¿yæ 
polecenia Przejd¼ do daty albo u¿yæ klawiszy 
ze strza³kami.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji o us³ugach blogów i ich 
kompatybilno¶ci z aplikacj± Nokia Lifeblog, odwied¼ 
witrynê www.nokia.com/lifeblog lub naci¶nij klawisz 

F1 w aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze w celu 
otwarcia Pomocy.

Nokia PC Suite 

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

Pakiet Nokia PC Suite mo¿na zainstalowaæ na komputerze, 
który dzia³a w systemie Microsoft Windows 2000 lub XP, 
a ponadto jest kompatybilny z dostarczonym kablem USB 
do transmisji danych, technologi± Bluetooth lub transmisj± 
w podczerwieni. Instalacja na komputerze jest niezbêdna 
do korzystania z pakietu Nokia PC Suite. Wiêcej informacji 
znajduje siê na dysku DVD-ROM do³±czonym do 
urz±dzenia.

Pe³na instrukcja obs³ugi pakietu Nokia PC Suite jest 
dostêpna w formie elektronicznej na dysku DVD-ROM. 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji i pobraæ najnowsz± wersjê 
pakietu Nokia PC Suite, odwied¼ witrynê internetow± 
www.nokia.com/pcsuite.

Wybrane aplikacje z pakietu Nokia PC Suite:

Get Connected — umo¿liwia pierwsze po³±czenie 
urz±dzenia z kompatybilnym komputerem.
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Synchronize — umo¿liwia synchronizowanie kontaktów, 
kalendarza, listy spraw, notatek i wiadomo¶ci e-mail 
miêdzy urz±dzeniem a kompatybilnym programem 
do informacji osobistych na komputerze.

Backup — umo¿liwia tworzenie zapasowych kopii danych 
z urz±dzenia i przywracanie ich z komputera w urz±dzeniu.

Send text messages — umo¿liwia tworzenie i wysy³anie 
wiadomo¶ci SMS.

Store images — umo¿liwia zapisywanie na kompatybilnym 
komputerze zdjêæ i plików wideo z urz±dzenia.

File manager — umo¿liwia porz±dkowanie zawarto¶ci 
folderów urz±dzenia za pomoc± Eksploratora Windows.

Transfer music — umo¿liwia tworzenie i organizowanie 
cyfrowych plików multimedialnych na kompatybilnym 
komputerze oraz przesy³anie ich do kompatybilnego 
urz±dzenia.

Connect to the Internet — umo¿liwia nawi±zywanie 
po³±czeñ z sieci± przy u¿yciu urz±dzenia jako modemu.

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

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 kompatybilnych urz±dzeñ przeno¶nych.

Instalacja
Zainstaluj aplikacjê Starter Edition na kompatybilnym 
komputerze z dysku DVD-ROM do³±czonego do urz±dzenia. 
Wymagania aplikacji Starter Edition: system operacyjny 
Microsoft Windows 2000 (z dodatkiem Service Pack 4 lub 
nowszym) albo Microsoft Windows XP (z dodatkiem 
Service Pack 2 lub nowszym), 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. 
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Pakiet Nokia PC Suite znajduje siê na dysku DVD-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 wy¶wietlanych na ekranie instrukcji instalacji.

Przesy³anie 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, wykonaj 
nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 

kablem USB do transmisji danych. Na komputerze 
zostanie wy¶wietlone okno Adobe Photo Downloader, 
a nowe zdjêcia i pliki wideo zarejestrowane od 
ostatniego przesy³ania zostan± zaznaczone 
automatycznie.

2 Aby rozpocz±æ przesy³anie, kliknij Get Photos. 
Wszystkie zaznaczone pliki zostan± zaimportowane 
do aplikacji Starter Edition. Wszystkie albumy 
utworzone w folderze Galeria w urz±dzeniu zostan± 
automatycznie przes³ane do aplikacji Starter Edition 
i oznaczone etykietami.

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, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 

kablem USB do transmisji danych lub przez Bluetooth.
2 Uruchom aplikacjê Starter Edition.
3 Na pasku skrótów kliknij Get photos > From Camera, 

Mobile Phone lub Card Reader. Zostanie otwarta 
aplikacja Adobe Photo Downloader.

4 Kliknij Get Photos, aby rozpocz±æ przesy³anie. 
Wszystkie zaznaczone pliki zostan± zaimportowane 
do aplikacji Starter Edition. Wszystkie albumy 
utworzone w folderze Galeria w urz±dzeniu 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 z komputera do urz±dzenia
Aby zdjêcia i pliki wideo po edycji przes³aæ z powrotem 
do urz±dzenia, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Po³±cz urz±dzenie z kompatybilnym komputerem 

kablem USB do transmisji danych lub przez Bluetooth.
2 Uruchom aplikacjê Starter Edition.
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3 Zaznacz zdjêcia i pliki wideo, które chcesz przes³aæ 
do urz±dzenia.

4 Kliknij polecenie Share na pasku skrótów i wybierz 
Send to Mobile Phone.

5 Kliknij OK.

Organizowanie 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 wyszukaæ zdjêcia w magazynie zdjêæ, 
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Wybierz Photo Well 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 wyszukaæ zdjêcia w widoku kalendarza, 
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Wybierz Calendar View 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 zdjêæ za pomoc± etykiet
Zdjêcia mo¿na wyszukiwaæ za pomoc± etykiet 
ze s³owami kluczowymi, zwi±zanych z osobami, 
miejscami i zdarzeniami przedstawionymi na zdjêciach 
lub innymi cechami. Oznaczaj±c zdjêcia etykietami, 
nie trzeba pamiêtaæ nazwy pliku, daty ani folderu 
poszczególnych zdjêæ.

Kliknij Organize na pasku skrótów, aby otworzyæ okno Tag.

Aby utworzyæ w³asn± etykietê, wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
1 Kliknij New w oknie Tag i wybierz New Tag.
2 W oknie dialogowym Create Tag w menu 

Category wybierz podkategoriê, w której chcesz 
umie¶ciæ etykietê.

3 W polu tekstowym Name wprowad¼ nazwê etykiety.
4 W polu tekstowym Note wprowad¼ informacje, 

które chcesz dodaæ do etykiety.
5 Kliknij OK.

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

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

Aby znale¼æ zdjêcia, kliknij dwukrotnie etykietê w oknie 
Tag. Funkcja wyszukiwania znajdzie wszystkie zdjêcia, 
do których do³±czono wybran± etykietê.



O
pr

og
ra

m
ow

an
ie

 d
o 

ko
m

pu
te

ra
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.

Poprawianie zdjêæ
Aby poprawiæ typowe wady zdjêcia, wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
1 Wybierz zdjêcie w magazynie zdjêæ.
2 Kliknij Fix photo na pasku skrótów. 

Aplikacja Starter Edition wykona kopiê zdjêcia 
do edycji.
Aby poprawiæ zdjêcie automatycznie, wybierz 
Auto Smart Fix.
Aby poprawiæ zdjêcie rêcznie, wybierz Fix Photo 
Window i spo¶ród nastêpuj±cych opcji wybierz: 
General — umo¿liwia wybór automatycznej korekcji 
kolorów, poziomów, kontrastu lub ostro¶ci.
Crop — umo¿liwia przyciêcie zdjêcia w celu 
poprawienia kompozycji lub zaakcentowania pewnych 
obiektów przedstawionych na zdjêciu.
Red Eye — umo¿liwia poprawienie efektu czerwonych 
oczu spowodowanego u¿yciem lampy b³yskowej.

Odtwarzanie i edytowanie plików wideo
Aby odtworzyæ plik wideo, kliknij go dwukrotnie, 
a nastêpnie kliknij Play pod oknem pliku wideo.

Aby wyedytowaæ, przestawiæ lub usun±æ pewne 
sceny z pliku wideo z urz±dzenia, wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wideo i wybierz 

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

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

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

Adobe Premiere Elements 
Poni¿sze informacje zosta³y opracowane na podstawie 
danych dotycz±cych najnowszej wersji programu 
Adobe Premier Elements dostêpnej w momencie pisania 
niniejszej instrukcji. Szczegó³owe informacje, zw³aszcza 
dotycz±ce lokalizacji ró¿nych opcji, mog± jednak nie byæ 
dok³adne i ulec zmianie.

Oprogramowanie komputerowe Adobe Premiere Elements 
umo¿liwia montowanie i edycjê plików wideo oraz zdjêæ, 
dodawanie efektów, przej¶æ, tekstu i d¼wiêku, zapisywanie 
wyników pracy jako filmu w formacie aplikacji QuickTime 
lub multimedialnego pliku systemu Windows albo 
nagrywanie ich bezpo¶rednio na kompatybilnym 
dysku DVD. 

Aby zainstalowaæ aplikacjê Adobe Premiere Elements 
i u¿ywaæ jej, trzeba mieæ komputer z systemem 
Microsoft Windows XP. Aplikacjê Adobe Premiere 
Elements nale¿y zainstalowaæ na komputerze.

Wymagania aplikacji Adobe Premiere Elements:
• procesor Intel Pentium 4 lub Intel Celeron 1,3 GHz 

(lub kompatybilny procesor z funkcj± SSE2); procesor 
dwurdzeniowy lub procesor zgodny z technologi± 
Hyper Threading; do odtwarzania wideo w wysokiej 
rozdzielczo¶ci (HDV) wymagany jest procesor 
Pentium 4 3 GHz,

• system Microsoft Windows XP (Home Edition lub 
Media Center Edition) z dodatkiem Service Pack 
2 lub nowszym,

• 512 MB pamiêci RAM; do odtwarzania wideo 
w wysokiej rozdzielczo¶ci (HDV) wymagana jest pamiêæ 
o pojemno¶ci 1 GB,

• 4 GB dostêpnego miejsca na dysku twardym 
na potrzeby instalacji,
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• napêd DVD-ROM (do nagrywania dysków DVD 
wymagana jest kompatybilna nagrywarka DVD),

• rozdzielczo¶æ 1024 x 768 i 16-bitowa g³êbia 
kolorów (XGA),

• sterowniki d¼wiêku i obrazu kompatybilne 
z oprogramowaniem Microsoft DirectX 9.

Program Adobe Premiere Elements obs³uguje nastêpuj±ce 
formaty plików wideo: 3gp (tylko importowanie), .mpeg, 
QuickTime, Windows Media, JVC Everio 
(tylko importowanie), .asf (tylko importowanie), .wav, 
.wma (tylko importowanie), Dolby Digital Stereo, .psd 
(tylko importowanie); formaty plików audio: .aiff, .mp3, 
i .wav; oraz formaty plików obrazów, takie jak: .png 
(tylko importowanie) i .jpeg. Aby uzyskaæ pe³n± listê 
dopuszczalnych formatów plików, patrz Adobe Help 
Center w aplikacji Adobe Premiere Elements. 
Aby uzyskaæ informacje na temat otwierania okna 
Adobe Help Center, patrz „Pomoc i samouczki”, s. 35.

Instalowanie aplikacji Adobe Premiere 
Elements na komputerze
Aby zainstalowaæ aplikacjê Adobe Premiere Elements 
z dysku DVD-ROM na kompatybilnym komputerze, 
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Zamknij wszystkie aplikacje otwarte na komputerze 

i w urz±dzeniu.

2 W³ó¿ dysk DVD-ROM znajduj±cy siê w standardowym 
zestawie do napêdu DVD w komputerze.

3 Z menu Install Software  wybierz Adobe 
Premiere Elements.

4 Stosuj siê do wy¶wietlanych na ekranie instrukcji.

Pomoc i samouczki
Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje o aplikacji Adobe 
Premiere Elements, w widoku g³ównym wybierz Help > 
Premiere Elements Help , aby otworzyæ okno Adobe Help 
Center, które zawiera tak¿e kilka pomocnych samouczków. 
Patrz tak¿e panel How to w widoku edycji aplikacji Adobe 
Premiere Elements.

Tworzenie pliku wideo
Aplikacja Adobe Premiere Elements ma cztery aktywne 
obszary robocze: Edit oraz DVD. W momencie otwarcia 
aplikacji domy¶lnie w³±czany jest obszar roboczy Edit 
(Edycja). Aby otworzyæ inny obszar roboczy, naci¶nij 
¿±dany przycisk w prawym górnym rogu obszaru 
roboczego edycji.

Obszar roboczy Edit (Edycja) jest obszarem g³ównym, 
umo¿liwiaj±cym przegl±danie plików na osiach czasu 
i ich edycjê. W obszarze roboczym Titles (Tytu³y) mo¿na 
dodawaæ tytu³y, napisy koñcowe i podpisy, a w obszarze 
35
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roboczym DVD — nagraæ plik wideo na kompatybilnym 
dysku DVD.

Rozpoczynanie nowego projektu
W aplikacji Adobe Premiere Elements mo¿na tworzyæ 
projekty, w których wybrane pliki wideo i audio, zdjêcia, 
efekty, przej¶cia oraz tytu³y ³±czy siê w film. Aby rozpocz±æ 
nowy projekt i dodaæ do niego pliki multimedialne, 
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Uruchom aplikacjê Adobe Premiere Elements.
2 W widoku Welcome wybierz New project.
3 W oknie dialogowym New project wprowad¼ nazwê 

projektu i wybierz OK.

Po wprowadzeniu nazwy mo¿esz dodaæ do projektu pliki 
multimedialne.

Uzyskiwanie plików multimedialnych 
do projektu
Aby dodaæ do projektu zapisane pliki wideo, pliki 
d¼wiêkowe i zdjêcia, kliknij przycisk Get Media na 
pasku skrótów. Pliki mo¿na wyszukiwaæ i wybieraæ na 
kompatybilnym komputerze, kompatybilnym dysku 
wymiennym lub — przy u¿yciu kompatybilnego kabla USB 
do transmisji danych — we w³asnym urz±dzeniu Nokia.

Wybrane pliki s± wymienione w panelu Media. Aby u¿yæ 
¿±danego pliku, naci¶nij i przytrzymaj lewy przycisk myszy 
oraz przeci±gnij plik z panelu Media na o¶ czasu. Pliki na 

osi czasu mo¿na ustawiaæ w kolejno¶ci, w której maj± byæ 
odtwarzane, a tak¿e przycinaæ je odpowiednio do potrzeb. 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz Adobe Help Center. 
Aby uzyskaæ informacje na temat otwierania okna Adobe 
Help Center, patrz „Pomoc i samouczki”, s. 35.

Edytowanie plików wideo i zdjêæ
Do plików wideo mo¿na dodawaæ efekty, na przyk³ad wiry 
i zakrzywienia, oraz przej¶cia, na przyk³ad ¶ciemnianie 
i rozmywanie. Mo¿na tak¿e edytowaæ kolory i o¶wietlenie.

Aby zastosowaæ efekt lub przej¶cie, w panelu Effects and 
transitions wybierz ¿±dany efekt lub przej¶cie i przeci±gnij 
je do pliku na osi czasu.

Aby do utworzonego pliku wideo dodaæ tytu³, napisy 
koñcowe lub podpisy, w widoku Titles (Tytu³y) wybierz 
¿±dany tytu³ lub u¿yj szablonu.

Udostêpnianie pliku wideo
Aplikacja Adobe Premiere Elements umo¿liwia nagrywanie 
plików wideo na kompatybilnym dysku DVD i ogl±danie ich 
na ekranie kompatybilnego telewizora. Pliki wideo mo¿na 
tak¿e wyeksportowaæ do innego formatu pliku i udostêpniæ 
je w internecie.

Nagrywanie pliku wideo na dysku DVD
W obszarze roboczym DVD wybierz jeden z dwóch typów 
dysku DVD: dysk odtwarzany automatycznie, który nie 
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zawiera menu, lub dysk wyposa¿ony w menu, do którego 
mo¿na wybraæ ró¿ne sceny, menu i szablony.

Aby wy¶wietliæ podgl±d dysku DVD, w obszarze roboczym 
DVD wybierz Preview DVD i naci¶nij Play.

Aby przed nagraniem filmu na kompatybilnym dysku 
DVD dopasowaæ ustawienia dysku, w panelu Layout 
wybierz Burn DVD. Patrz „Ustawienia dysku DVD”, s. 37.

Aby nagraæ film na kompatybilnym dysku DVD, 
wybierz Burn.

Ustawienia dysku DVD
Przed nagraniem pliku wideo na kompatybilnym 
dysku DVD mo¿na zmieniæ ustawienia dysku. Zdecyduj, 
czy plik wideo ma byæ nagrywany bezpo¶rednio na dysku 
DVD, czy zapisywany w folderze na dysku twardym 
kompatybilnego komputera, okre¶l jako¶æ dysku DVD 
i wybierz standard telewizyjny stosowany w danym 
regionie. Domy¶lnym ustawieniem jako¶ci dysku DVD 
jest Fit to disc. Aplikacja Adobe Premiere Elements 
dopasowuje plik do dostêpnego miejsca na dysku i stosuje 
mo¿liwie najmniejsz± kompresjê w celu zachowania 
jako¶ci. Kompresja mo¿e d³ugo trwaæ, zale¿nie od d³ugo¶ci 
i z³o¿ono¶ci pliku wideo.

Eksportowanie pliku wideo do innego formatu
Je¶li chcesz udostêpniæ plik wideo na przyk³ad 
w internecie, mo¿esz wyeksportowaæ go do innego 

formatu pliku, takiego jak format aplikacji QuickTime 
lub pakietu Windows Media do odtwarzania w internecie. 
Aby wyeksportowaæ plik do innego formatu, naci¶nij 
przycisk Export na pasku skrótów.

Aby uzyskaæ pe³n± listê dopuszczalnych formatów 
plików, patrz Adobe Help Center w aplikacji Adobe 
Premiere Elements. Aby uzyskaæ informacje na temat 
otwierania okna Adobe Help Center, patrz „Pomoc 
i samouczki”, s. 35.
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