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KINNITUS
NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode SU-4 vastab 
Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.
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Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamin
ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubam
Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid võ
ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse käesolevas dokumendis kirjeld
toodete osas paranduste ja muudatuste tegemiseks ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otsest
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garant
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult piiratud kaudsete garantiidega seoses kauban
sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või si
Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma se
eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt
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Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke o
ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiate käesolevast juhen

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Nokia pildiraami paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud
spetsialist.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Kui ühendate pildiraami teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende 
seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage toote
ei ühildu.

VARUKOOPIAD
Ärge unustage tegemast vajalikest andmetest varukoopiaid.

VEEKINDLUS
Teie Nokia pildiraam ei ole veekindel. Hoidke seade kuivana.
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NB!
Kasutage laadijaid ainult kuivades tingimustes. Ärge laadige seadet kunagi siis, 
kui seade või laadija või nende osad on niisked või märjad. Kui seade on 

ega 

iriks 
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sattunud soolasesse vette, pühkige seda rooste vältimiseks kohe mageve
niisutatud lapiga. Seejärel tuleb seade hoolikalt kuivaks pühkida.

Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei hä
teisi infrapunatehnoloogiaga töötavaid seadmeid. See seade on 1. klassi 
lasertoode.
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Nokia pildiraam SU-4 on lisatoode, mille abil saate vaadata oma IrDA-
funktsiooniga Nokia telefoni või mõne muu ühilduva seadmega tehtud või v
võetud digitaalpilte. Nokia pildiraami saate vastava seadmega ühendada se
infrapunapordi (IR-pordi) kaudu. Nokia pildiraami saate asetada lauale. Pilte
vaadata nii ükshaaval kui ka slaidiseansina. Nokia pildiraamis on kolm juba 
seadmesse laaditud pilti. Uusi pilte ühilduvast seadmest lisada ning vanu pi
kustutada on lihtne ja mugav.

Lugege see kasutusjuhend enne Nokia pildiraami kasutamist hoolikalt läbi.

■ Toiteallikas
Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudeli numbrit. Nokia pil
on mõeldud kasutamiseks koos laadijaga ACP-12.

Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos 
kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutam
muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

Heakskiidetud laadijate saadavuse kohta küsige oma edasimüüjalt.

Mis tahes lisaseadme eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, m
juhtmest.
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■ Tehnilised andmed
• Kaal: 425 g
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a, mis 
, et kui 
aab 
lefoni 
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• Laius (max) / kõrgus (max) / sügavus (max):
170 mm / 129 mm / 123 mm

• Ekraan: 5,1" läbipaistev taustvalgustusega värviline STN-ekraan, 
horisontaalpaigutus 320x240 pikslit, 4096 värvi. Käesolevas juhendis to
piltide eraldusvõime võib tegelikkusega võrreldes näida teistsugune.

• Töötemperatuur: 0 oC kuni 40oC

• Ühilduvus: Nokia pildiraam SU-4 ühildub telefonide ja muude seadmeteg
toetavad piltide saatmist infrapunaühenduse (IrDA) kaudu. Pange tähele
piltide saatmist ei saa aktiveerida telefonist (IrDA-saatmisfunktsioon), s
Nokia pildiraam pildid ühilduvast Nokia telefonist ise alla laadida, kui te
IR-ühendus on aktiveeritud.

• IrDA-standardid: IrOBEX 1.3 vastuvõtt/saatmine, IrTranP vastuvõtt

• Toetatav pildivorming: JPEG ja GIF (mitte animeeritud GIF)

• Toetatav pildisuurus ja -maht: max 1024x768, kuni 200 kB. Mõne 
pilditöötlustehnika puhul isegi kuni 1 MB.
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■ Pildivorming
Nokia pildiraam teisendab kõik vastuvõetud pildid JPEG-vormingusse, 

a 

a 
site 
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eraldusvõimega 320x240 pikslit. Kui vastuvõetud pilt on teistsuguse 
eraldusvõimega, muudab Nokia pildiraam pildi suurust automaatselt, et sed
võimalikult hästi ekraanile mahutada.

Kui saadate Nokia pildiraamist pilte, saadetakse need JPEG-vormingus, kun
Nokia pildiraam ei säilita vastuvõetud piltide algvormingut. Seepärast peak
oma algsetest piltidest tegema varukoopiad.
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1. Ülevaade
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Nokia pildiraam koosneb järgmistest põhiosadest:

1. Ekraan

2. Infrapunaport (IR)

3. Juhtnupud

4. Lauatugi

Nokia pildiraami saate kasutada 
seadmel asuvate juhtnuppude abil. 
Juhtnupud on järgmised:

1. Toite sisse- ja väljalülitamise nupp

2. Kuvamise/ereduse nupp
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3. Pööramisnupp

4. Kolme asendiga lüliti:

ndi

 

 pilti. 
tu ei 
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• Slaidiseansire¾iim 

• Piltide vaatamise re¾iim 

• Redigeerimisre¾iim 

5. Nupp Üles

6. Nupp Alla

7. Märkimisnupp

8. IrDA-nupp

Nuppude vajutamiseks on kolm võimalust. Need on järgmised:

• põgus vajutus – vajutage nuppu korraks, hoides seda all vähem kui seku

• vajutus – hoidke nuppu all vähemalt sekund

• vajutus ja allhoidmine – vajutage nuppu ja hoidke seda vähemalt kolm
sekundit all

Ekraaniindikaatorid

See indikaator osutab, et pilt on märgitud vaatamiseks.

Nokia pildiraami mälu on täis: Nokia pildiraamis on talletatud 50
Kui mälu saab täis piltide edastamise ajal, siis ülejäänud pilte vas
võeta.
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Nokia pildiraam pöörab pilti 90o võrra päripäeva.

t. Kui 
vastu, 

tev 

ingus, 

a mitu 
kuni 
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Nokia pildiraam aktiveerib järgmise pildi.

Nokia pildiraam aktiveerib eelmise pildi.

Kinnitab, et pilt on edukalt kustutatud.

Indikaator vilgub, kui Nokia pildiraam proovib luua IrDA-ühendus
ühendus on loodud ja Nokia pildiraam saadab pilti või võtab pilti 
kuvatakse indikaator pidevalt.

Kinnitab, et pildid on edukalt vastu võetud või saadetud (vastuvõt
seade on piltide vastuvõtmist kinnitanud).

Nokia pildiraam ei toeta seda pilti. Pilt võib olla liiga suur või vorm
mis ei ühildu.

Pildiedastuse ajal ilmnes tõrge.

See indikaator osutab, mitu pilti on märgitud vaatamiseks j
pilti on seadmes kokku talletatud. Seadmes saab talletada 
50 pilti.



12

Edenemisriba kuvatakse siis, kui Nokia pildiraam töötleb 
vastuvõetud pilte.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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2. Alustamine
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■ Nokia pildiraami seadistamine
1. Ühendage laadija juhe Nokia 

pildiraami tagaosas asuvasse 
pessa (1).

2. Ühendage laadija 
vahelduvvooluvõrku.

3. Seadke Nokia pildiraam lauale 
nii, et juhtnupud jääksid seadme 
peale. Kui enamik Teie pilte on 
vertikaalpaigutusega, võite 
Nokia pildiraami püsti tõsta. 
Jälgige, et juhtnupud jääksid 
ekraanist paremale.

Tagaküljel asuvat lauatuge (2) pöörates saate Nokia pildiraami ekraani 
kaldenurka muuta.

■ Toite sisse- ja väljalülitamine
Vajutage Nokia pildiraami sisselülitamiseks nuppu .

Toite väljalülitamiseks vajutage nuppu .

Kui Te Nokia pildiraami ei kasuta, siis lahutage see vooluvõrgust.
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3. Nokia pildiraami kasutamine
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■ Piltide vaatamine
Kui Nokia pildiraamis on ainult üks pilt, kuvatakse see seadme sisselülitamis
Nokia pildiraamis on talletatud mitu pilti, võite valida, kas seada Nokia pild
kuvama ainult ühte pilti või slaidiseansina mitut pilti järjest.

Nokia pildiraami seadistamine ühe pildi kuvamiseks:
1. Seadke kolme asendiga lüliti asendisse .

2. Vajutage korraks nuppu  või , et piltide seas edasi-tagasi liikuda ja
pilti, mida soovite kuvada. Kui vajutate nuppu  või  ja hoiate seda 
keritakse pilte automaatselt kolmesekundilise intervalliga.

Kerides saate vaadata kõiki märgitud pilte. Piltide märkimise kohta leiat
lisateavet alajaotusest Piltide redigeerimine (lk 15).

Nokia pildiraami seadistamine slaidiseansi kuvamiseks:

• Seadke kolme asendiga lüliti asendisse .

Nokia pildiraam kuvab järjest kõik märgitud pildid. Iga pilti kuvatakse ko
30 sekundit. Piltide märkimise kohta leiate lisateavet alajaotusest Piltide
redigeerimine (lk 15).



15

■ Piltide redigeerimine
Kui seade on välja lülitatud ja redigeerimisre¾iim on aktiveeritud, saate pilte 
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kustutada ning soovitud pilte vaatamiseks märkida.

Piltide kustutamine

Tehke oma piltidest kindlasti varukoopiaid. Võite need näiteks mõnda muus
ühilduvasse seadmesse saata ja seal salvestada.

1. Seadke kolme asendiga lüliti asendisse .

2. Vajutage korraks nuppu  või , kuni Nokia pildiraami ekraanil kuvat
pilt, mida soovite kustutada.

3. Vajutage nuppu  ja  ning hoidke neid all, kuni kuvatakse ikoon 

Piltide märkimine vaatamiseks

1. Seadke kolme asendiga lüliti asendisse .

2. Vajutage korraks nuppu  või , et piltide seas edasi-tagasi liikuda

3. Kui soovite pilti edaspidi vaadata, märkige see: vajutage pildi kuvamise a
korraks nuppu . Nokia pildiraam kuvab kõigi märgitud piltide puh
ikooni . Kui soovite pildi märkimise tühistada, vajutage märgitud pild
kuvamise ajal korraks nuppu .

Kui Nokia pildiraam võtab vastu uusi pilte, märgitakse need automaatse
te ei soovi uusi pilte vaadata, tühistage nende märkimine, nagu eespool 
kirjeldatud.
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Piltide pööramine
Pilte saate pöörata nii redigeerimisre¾iimis kui ka piltide vaatamise ajal.
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Kui pööratav pilt on kuvatud, vajutage nuppu , et pöörata pilti 90o võrra 
päripäeva. Nokia pildiraam talletab pildi suuna. Kui Nokia pildiraam pilti jär
kord kuvab, kasutatakse juba uut paigutust.

■ Pimenduspildi sisse- ja väljalülitamine
Pimenduspildi võite aktiveerida siis, kui soovite välja lülitada ekraani, kuid m
seadet ennast. Pimenduspildi aktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke 
all.

Ekraani sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

Nokia pildiraam aktiveerib pimenduspildi automaatselt, kui 18 tunni jooksu
vajutatud ühtegi nuppu.

■ Ekraani heleduse muutmine
Kui seade on sisse lülitatud, saate ekraani heledust muuta, vajutades korrak
nuppu . Seadmel on viis heledusastet. Nupu  igakordse vajutusega suu
heledus ühe astme võrra. Kui nuppu  vajutatakse kõrgeima heledusastme
kasutamisel, naaseb Nokia pildiraam madalaimale heledusastmele.
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■ Pildi saatmine Nokia pildiraamist
Kui seade on sisse lülitatud, saate Nokia pildiraami ekraanil valida saadetava pildi.

uti 
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stas 
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1. Vajadusel aktiveerige selle seadme IR-port, kuhu soovite pilti saata.

2. Seadke Nokia pildiraami ja vastuvõtva ühilduva seadme IR-pordid kohak
ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi. Maksimaalne luba
kaugus on 1,5 m ja edastusnurk ei tohi olla suurem kui 15o.

3. Vajutage pildi saatmiseks nuppu  ja . Ikoon  vilgub, kui Nokia 
pildiraam proovib vastuvõtva seadmega ühendust luua. Pildiedastuse aja
lõpetab ikoon  vilkumise. Kui pilt on edukalt saadetud, kuvatakse No
pildiraami ekraanil ikoon .

■ Piltide vastuvõtmine Nokia pildiraami kaudu
Kui Nokia pildiraam on sisse lülitatud, saab seade pilte vastu võtta. Pange tä
et Nokia pildiraam teisendab vastuvõetud pildid nende kuvamiseks. Lisateav
leiate alajaotusest Pildivorming (lk 8).

Piltide vastuvõtmise toiming sõltub pilte edastavast seadmest. Kui saatev se
saab pilte saata IR-ühenduse kaudu, saate valitud pilte sellest seadmest saa
kui Nokia pildiraam on passiivses IR-vastuvõture¾iimis. Kui piltide saatmist 
saatvast seadmest aktiveerida, võib Nokia pildiraam aktiivses IR-
vastuvõture¾iimis töötades laadida alla kõik saatva seadme piltide vaikekau
asuvad pildid.
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Piltide vastuvõtmine IR-ühenduse kaudu
1. Kui soovite, et Nokia pildiraamis asuvad pildid oleksid kindlas järjekorras, 
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vajutage korraks nuppu  või , et liikuda pildile, mille järele soovite 
pildid talletada.

2. Seadke Nokia pildiraami ja ühilduva saatva seadme IR-pordid kohakuti n
kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi. Maksimaalne lubatud k
on 1,5 m ja edastusnurk ei tohi olla suurem kui 15o.

3. Kui saatev seade alustab piltide saatmist, läheb Nokia pildiraam üle 
passiivsesse IR-vastuvõture¾iimi ja kuvatakse ikoon . Lisateavet teis
seadmest saatmise alustamise kohta leiate selle seadme kasutusjuhendi

4. Pildiedastuse ajal kuvatakse Nokia pildiraami ekraanil ikoon  ja 
vastuvõetud pildid ükshaaval.

5. Pärast piltide vastuvõtmist naaseb Nokia pildiraam eelmisse re¾iimi ja pi
talletatakse praegu kuvatavale pildile järgnevate piltidena.

Uute piltide redigeerimise kohta leiate teavet alajaotusest Piltide 
redigeerimine (lk 15).

Piltide tõmbamine IR-ühenduse kaudu

Nokia pildiraam laadib kõik pildid alla piltide allikaks oleva seadme vaikekau
Nokia pildiraam mahutab kuni 50 pilti. Kui selle piirini jõutakse pildiedastus
siis edastus katkestatakse. Kokku talletatakse Nokia pildiraamis ainult 50 pi

1. Kui soovite, et Nokia pildiraamis asuvad pildid oleksid kindlas järjekorras
vajutage korraks nuppu  või , et liikuda pildile, mille järele soovite 
pildid talletada.
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2. Seadke Nokia pildiraami ja ühilduva piltide lähteseadme IR-pordid kohakuti 
ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi. Maksimaalne lubatud 

 selle 

i ja 
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kaugus on 1,5 m ja edastusnurk ei tohi olla suurem kui 15o.

3. Aktiveerige piltide lähteseadme IR-ühendus. Lisateavet selle kohta leiate
seadme kasutusjuhendist. 

4. Aktiivse IR-vastuvõture¾iimi käivitamiseks vajutage nuppu . Nokia 
pildiraami ekraanil kuvatakse ikoon .

5. Pildiedastuse ajal kuvatakse Nokia pildiraami ekraanil ikoon  ja 
vastuvõetud pildid ükshaaval.

6. Pärast kõigi piltide vastuvõtmist naaseb Nokia pildiraam eelmisse re¾iim
pildid talletatakse praegu kuvatavale pildile järgnevate piltidena.

Uute piltide redigeerimise kohta leiate teavet alajaotusest Piltide 
redigeerimine (lk 15).
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Hooldus ja korrashoid
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Teie Nokia pildiraam SU-4 on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda
korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise
täidate garantiinõudeid. 

• Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulatusest.

• Hoidke Nokia pildiraam kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad minera
võivad elektronahelaid korrodeerida.

• Ärge kasutage ega hoidke Nokia pildiraami tolmustes ja määrdunud kohtades. Se
kahjustada seadme liikuvaid osi.

• Ärge hoidke Nokia pildiraami kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada 
elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastm
detaile.

• Ärge hoidke Nokia pildiraami külmas. Seni, kuni seade üles soojeneb 
(normaaltemperatuurini), võib seadme sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahju
elektronahelaid.

• Ärge püüdke Nokia pildiraami avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkud

• Ärge raputage, koputage ega pillake Nokia pildiraami maha. Seadmega hoolimatu
ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid. 

• Ärge kasutage Nokia pildiraami puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puh
või pesemisvahendeid. 

• Ärge värvige Nokia pildiraami. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja
takistada seadme korralikku funktsioneerimist.
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Kui Nokia pildiraami töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. 
Firma töötajad abistavad tekkinud probleemide lahendamisel ja korraldavad vajadusel 

või 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

remondi.

Keskkonnasõbralikuks töötlemiseks pöörduge oma kohalikku Nokia teeninduspunkti 
järgige koduelektroonika õigeks hävitamiseks kohalikku seadusandlust.
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