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Olvassa el az alábbi egyszerû útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat
törvénysértõ lehet. Mindezekrõl a kézikönyvben további információt is talál.

SZAKSZERÛ SZERVIZ
A Nokia digitális képkeret üzembe helyezését és javítását csak szakképze
szolgáltató végezheti.

CSATLAKOZTATÁS MÁSIK KÉSZÜLÉKHEZ
Másik készülékhez való csatlakoztatás elõtt, a biztonsági elõírások megis
érdekében olvassa el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztasson
inkompatibilis készülékeket.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
Fontosabb adatairól mindig készítsen biztonsági másolatot.

VÍZÁLLÓSÁG
A Nokia digitális képkeret nem vízálló. A készüléket tartsa szárazon.
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FONTOS:
A töltõkészüléket csak száraz körülmények között használja, és soha ne helyezze 
feszültség alá a készüléket akkumulátortöltõn keresztül, ha a készülék vagy a 

léket 
al 

varjon 
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töltõ, vagy ezek bármely tartozéka nedves vagy vizes. Amennyiben a készü
sós víz érte, a rozsdásodás elkerülése érdekében tiszta vizes ruhával azonn
törölje le, majd törölje szárazra.

Az infravörös sugarat ne irányítsa más szemébe. Ügyeljen arra, hogy ne za
más infravörös eszközöket. Ez a készülék 1. osztályú lézer termék.
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Az SU-4 Nokia digitális képkeret olyan tartozék, amely lehetõvé teszi az infr
kapcsolatra alkalmas Nokia telefonnal vagy más kompatibilis készülékkel fog
digitális képek megjelenítését. A Nokia digitális képkeret csatlakoztatása a m
készülékhez az infravörös (IR) porton keresztül történik. A Nokia digitális 
képkeretet asztalra helyezve a képeket akár egyesével, akár diavetítésként i
végignézheti. A Nokia digitális képkereten alapállapotban három elõre feltö
kép található. Ezek mellé egyszerûen átvehet további képeket egy kompatib
telefonról vagy számítógéprõl, a régi képeket pedig törölheti.

Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielõtt a Nokia digitális képk
használatba venné.

■ Áramellátás
Mielõtt a készülékkel használja, ellenõrizze a töltõkészülék modellszámát. A Nokia di
képkerethez az ACP-12 töltõkészüléket használja.

Figyelmeztetés: Csak olyan töltõkészüléket használjon, amelyet a gyártó eh
tartozékhoz jóváhagyott. Más típusok használata érvényteleníti a tartozékr
vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellett veszélyes is lehet.

A megfelelõ töltõkészülékek beszerzési lehetõségeirõl a márkakereskedõtõl 
tájékoztatást.

A tartozékok csatlakozóit mindig a csatlakozónál, és ne a vezetéknél fogva húzza ki.
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■ Mûszaki adatok
• Tömeg: 425 g
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• Szélesség (max.) / magasság (max.) / vastagság (max.):
170 mm / 129 mm / 123 mm

• Kijelzõ: 5,1 hüvelykes (13 cm-es), 4096 szín megjelenítésére alkalmas, 3
240 képpontos, vízszintes elrendezésû STN-kijelzõ. Elõfordulhat, hogy ez
a dokumentumokban a képfelbontás ettõl eltér.

• Üzemelési hõmérséklet: 0 oC–40oC

• Kompatibilitás: Az SU-4 Nokia digitális képkeret azokkal a telefonokkal é
eszközökkel kompatibilis, amelyek az infravörös képátvitelt (IrDA) támog
Megjegyzés: amennyiben a telefonról a kép küldését nem lehet végrehaj
(IrDA Send [Küldés] funkció), a Nokia digitális képkeret képes arra, hogy 
kompatibilis Nokia telefonról átvegye a képet, ha a telefonon az infravör
kapcsolat aktiválva van.

• IrDA-szabványok: IrOBEX 1.3 fogadás/küldés, IrTranP fogadás

• Támogatott képformátum: JPEG és GIF (nem animált GIF)

• Támogatott képméret: max. 1024 x 768, 200 kB fájlméretig. 
Más képfeldolgozási technikák esetén akár 1 MB is lehet.
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■ Képformátum
A Nokia digitális képkeret az összes beérkezõ képet 320x240 képpont felbontású, 

, a 
ég 
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õrzi 
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JPEG formátumú fájllá alakítja át. Ha a beérkezõ kép ettõl eltérõ felbontású
Nokia digitális képkeret úgy nagyítja vagy kicsinyíti a képet, hogy az lehetõs
szerint teljesen kitöltse a kijelzõt.

A Nokia digitális képkeretrõl küldött képek mindig JPEG formátumúak, mive
Nokia digitális képkeret a beérkezett képeket az eredeti formátumban nem 
meg. Ezért eredeti képeirõl ne felejtsen el biztonsági másolatot készíteni.
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1. Áttekintés
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A Nokia digitális képkeret részei:

1. Kijelzõ

2. Infravörös port

3. Vezérlõgombok

4. Asztali támasz

A Nokia digitális képkeret a készülék 
tetején lévõ vezérlõgombokkal 
kezelhetõ. A vezérlõgombok:

1. Be- és kikapcsoló gomb

2. Megjelenítés/Fényerõ gomb
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3. Forgatógomb

4. Háromállású kapcsoló:

mja le.

e.

k, a 
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• Diavetítés mód 

• Képmegtekintés mód 

• Szerkesztés mód 

5. Fel gomb

6. Le gomb

7. Jelzõ gomb

8. Infravörös kapcsolat gomb

A gombokat háromféleképpen lehet használni, az alábbiaknak megfelelõen:

• Rövid ideig lenyomva – A gombot egy másodpercnél rövidebb ideig nyo

• Lenyomva – A gombot legalább egy másodpercig nyomja le.

• Lenyomva és tartva – A gombot legalább három másodpercig nyomja l

A kijelzõ jelzései

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a kép megtekintésre ki van jelölve.

A Nokia digitális képkeret memóriája megtelt, a Nokia digitális 
képkeret 50 képet tárol. Ha a memória képátvitel közben megteli
fennmaradó képek átvitelére nem kerül sor.
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A Nokia digitális képkeret a képet 90o-kal jobbra forgatja.
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san 
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A Nokia digitális képkeret a következõ képre vált.

A Nokia digitális képkeret az elõzõ képre vált.

Jelzi, hogy a kép törlése sikeres volt.

Ez a jelzés villog, amikor a Nokia digitális képkeret megpróbálja 
létrehozni az infravörös kapcsolatot. Ha a kapcsolat létrejött, és 
Nokia digitális képkeret képet küld vagy fogad, a jelzés folyamato
világít.

Jelzi, hogy sikerült a képek fogadása vagy küldése (a fogadó kész
visszajelezte, hogy a képek megérkeztek).

Ezt a képet a Nokia digitális képkeret nem tudja kezelni. Például t
nagy vagy nem megfelelõ a formátuma.

A képátvitel közben hiba történt.

Ez a kijelzõ azt mutatja, hány kép lett megjelölve megjelen
és hány tárolt kép van összesen. A tárolható képek száma 
legfeljebb 50.
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A folyamatjelzõ sáv mutatja, hogy a Nokia digitális képkereten a 
fogadott képek feldolgozása folyamatban van.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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2. Használatba vétel
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ A Nokia digitális képkeret üzembe helyezése
1. A töltõbõl jövõ vezetéket dugja 

a Nokia digitális képkeret hátsó 
csatlakozójába (1).

2. Dugja be a töltõt a hálózati 
csatlakozóaljzatba.

3. A Nokia digitális képkeretet úgy 
helyezze az asztalra, hogy a 
vezérlõgombok felül legyenek. 
Ha képei nagyrészt álló 
helyzetûek, a Nokia digitális 
képkeretet elfordíthatja úgy, 
hogy a vezérlõgombok a 
kijelzõhöz képest a jobb oldalon legyenek.

A készülék hátulján található asztali támasz (2) elforgatásával 
megváltoztathatja a Nokia digitális képkeret kijelzõjének dõlésszögét.
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■ A készülék be- és kikapcsolása
Nyomja meg a  gombot a Nokia digitális képkeret bekapcsolásához.

ból.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.

Amikor nem használja, húzza ki a Nokia digitális képkeretet a fali csatlakozó
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3. A Nokia digitális képkeret használata
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■ A képek megtekintése
Ha a Nokia digitális képkeretben csak egyetlen kép van, a készülék 
bekapcsolásakor az jelenik meg a kijelzõn. Ha a Nokia digitális képkeretben 
kép is van, beállíthatja, hogy a készülék a képeket egyesével vagy folyamato
diavetítés formájában jelenítse-e meg.

A Nokia digitális képkeret beállítása egyetlen kép megjelenítéséhez:

1. Húzza a háromállású kapcsolót a  állásba.

2. Nyomja meg röviden a  vagy a  gombot, és a képeken végiglépkedv
válassza ki a megjelenítendõ képet. Ha a  vagy  gombot lenyomás 
lenyomva tartja, a képek léptetése 3 másodpercenként automatikusan 
megtörténik.

Az összes megjelölt képen végiglépdelhet. A képek megjelölésére vonatk
információkat a A képek szerkesztése cím alatt talál a 16. oldalon.

A Nokia digitális képkeret beállítása diavetítéshez:
• Húzza a háromállású kapcsolót a  állásba.

A Nokia digitális képkeret megjeleníti az összes megjelölt képet egymás 
úgy, hogy egy-egy kép harminc másodpercig látható. A képek megjelölé
vonatkozó információkat a A képek szerkesztése cím alatt talál a 16. old
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■ A képek szerkesztése
Amikor a készülék be van kapcsolva és szerkesztés módban van, képeket törölhet 

ibilis 

keret 

g nem 

vid 
ia 
 Ha 

 

elöli 
lelõen 
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és megjelölheti a megjeleníteni kívánt képeket.

Képek törlése:

Mindig készítsen biztonsági másolatot képeirõl, mielõtt valamilyen kompat
eszközre küldené vagy mentené azokat.

1. Húzza a háromállású kapcsolót a  állásba.

2. Nyomja meg röviden a  vagy a  gombot, amíg a Nokia digitális kép
kijelzõjén a törölni kívánt kép meg nem jelenik.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a  és a  gombot, amíg a  ábra me
jelenik.

A megjelenítendõ képek megjelölése:
1. Húzza a háromállású kapcsolót a  állásba.

2. Nyomja meg röviden a  vagy a  gombot a képek görgetéséhez.

3. Ha azt szeretné, hogy egy kép megjelenjen, jelölje meg a  gomb rö
idejû lenyomásával, amikor az adott kép éppen látható a kijelzõn. A Nok
digitális képkeret a  jelet jeleníti meg az összes megjelölt kép esetén.
meg kívánja szüntetni egy adott kép kijelölését, nyomja meg röviden a 
gombot, amikor a kép a kijelzõn látható.

Amikor a Nokia digitális képkeret új képeket fogad, automatikusan megj
azokat. Ha a képeket nem kívánja megjeleníteni, a fent leírtaknak megfe
szüntesse meg a kijelölésüket.
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Képek elforgatása:
A képeket szerkesztés módban is, és a képek megjelenítésekor is elforgathatja.

bot a 
 a kép 

l 

inden 

t 
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Amikor az elforgatni kívánt kép a kijelzõn megjelenik, nyomja meg a  gom
kép 90o-kal jobbra történõ elforgatásához. A Nokia digitális képkeret tárolja
elforgatási helyzetét, és a kép következõ megjelenítésekor már az adott 
elforgatást használja.

■ A képernyõvédõ be- és kikapcsolása
Bekapcsolhatja a képernyõvédõt, ha a kijelzõt a készülék kikapcsolása nélkü
szeretné kikapcsolni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a 
képernyõvédõ bekapcsolásához.

A megjelenítõt bármelyik gomb lenyomásával visszakapcsolhatja.

A Nokia digitális képkeret a képernyõvédõt automatikusan bekapcsolja, ha 
egyetlen gombot sem nyomnak le 18 órán keresztül.

■ A kijelzõ fényerejének módosítása
Ha a készülék be van kapcsolva, a kijelzõ fényerejét a  gomb rövid idejû 
lenyomásával módosíthatja. A fényerõnek öt fokozata van, és a  gomb m
egyes megnyomásakor egy értékkel nõ a fényerõ. Amikor a fényerõ eléri a 
legmagasabb értéket, a  gomb megnyomásakor a Nokia digitális képkere
visszaáll a legalacsonyabb fényerõszintre.
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■ Kép küldése a Nokia digitális képkeretbõl
A készülék bekapcsolása után válassza ki az elküldeni kívánt képet a Nokia 
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digitális képkeret kijelzõjén.

1. Ha szükséges, aktiválja a képet fogadó eszköz infravörös portját.

2. Irányítsa a Nokia digitális képkeret és a fogadó kompatibilis eszköz infra
portját egymás felé, és ellenõrizze, hogy a két készülék között semmi nem
akadályozza az adatátvitelt. A megengedett legnagyobb távolság 1,5 m,
adatátvitel szöge pedig 15o.

3. A kép küldéséhez nyomja meg a  és a  gombot. A  jel villogássa
hogy a Nokia digitális képkeret kapcsolatot próbál teremteni a fogadó 
készülékkel. A képátvitel alatt a  jel villogása abbamarad. Ha a képát
sikeres volt, a Nokia digitális képkeret a  jelet jeleníti meg.

■ Képek fogadása a Nokia digitális képkerettel
A készülék bekapcsolása után a Nokia digitális képkeret készen áll képek 
fogadására. Megjegyzés: A Nokia digitális képkeret a beérkezett képeket a 
megjelenítéshez átalakítja. További tájékoztatást a 8. oldalon, a Képformátu
alatt talál.

A képfogadási eljárás a küldõ eszköztõl függõen más és más lehet. Ha a küld
készülék infravörös porton keresztül tud képeket küldeni, a kiválasztott kép
elküldheti a készülékbõl úgy is, hogy a Nokia digitális képkeret passzív infra
vételi módban van. Amennyiben a küldõ készülékrõl kép küldése nem 
kezdeményezhetõ, a Nokia digitális képkeret képes arra, hogy aktív infravör
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vételi módot használva a képeket átvegye a küldõ készülék alapértelmezésû 
képmappájából.
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Képek fogadása infravörös kapcsolattal:

1. Ha azt szeretné, hogy a Nokia digitális képkeretben a képek egy bizonyos
sorrendben legyenek, nyomja meg röviden a  vagy a  gombot, és lé
arra a képre, amely után az új képeket tárolni szeretné.

2. Irányítsa a Nokia digitális képkeret és a kompatibilis küldõ berendezés 
infravörös portját egymás felé, és ellenõrizze, hogy a két készülék között
semmi nem akadályozza az adatátvitelt. A megengedett legnagyobb táv
1,5 m, az adatátvitel szöge pedig 15o.

3. Amikor a küldõ berendezés elkezdi a képek küldését, a Nokia digitális kép
passzív infravörös vételi módba kapcsol, és a  jelzés jelenik meg. A 
kompatibilis készülékek használatáról, így a kép küldésérõl is az adott ké
felhasználói útmutatója kínál bõvebb tájékoztatást. 

4. A Nokia digitális képkeret a képátvitelt a  jelzéssel jelzi, és a beérkez
képeket egyenként megjeleníti.

5. Miután a képek beérkeztek, a Nokia digitális képkeret visszatér a korább
üzemmódba, az új képek pedig az éppen látható kép után fognak megjel

Ha az új képeket szerkeszteni kívánja, erre vonatkozó információkat a A 
szerkesztése cím alatt talál a 16. oldalon.
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Képek átvétele infravörös kapcsolat segítségével:
A Nokia digitális képkeret a képek forrásául szolgáló berendezés alapértelmezett 

 50 
az 
rol.

 
pjen 

ülék 
bb 

 Erre 

ia 

ett 

rábbi 
enni.

képek 
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könyvtárában lévõ összes képet átveszi. A Nokia digitális képkeret legfeljebb
kép tárolására képes. Ha az átvitel során a képek száma ezt a korlátot eléri, 
átvitel megszakad, és így a Nokia digitális képkeret mindig csak 50 képet tá

1. Ha azt szeretné, hogy a Nokia digitális képkeretben a képek egy bizonyos
sorrendben legyenek, nyomja meg röviden a  vagy a  gombot, és lé
arra a képre, amely után az új képeket tárolni szeretné.

2. Irányítsa a Nokia digitális képkeret és a forrásként szolgáló kompatibilis 
berendezés infravörös portját egymás felé, és ellenõrizze, hogy a két kész
között semmi nem akadályozza az adatátvitelt. A megengedett legnagyo
távolság 1,5 m, az adatátvitel szöge pedig 15o.

3. Aktiválja a képforrásul szolgáló berendezésen az infravörös kapcsolatot.
vonatkozóan az adott készülék felhasználói útmutatója kínál bõvebb 
információt. 

4. Nyomja meg a  gombot az infravörös vételi mód aktiválásához. A Nok
digitális képkeret kijelzõjén a  jelzés jelenik meg.

5. A Nokia digitális képkeret a képátvitelt a  jelzéssel jelzi, és a beérkez
képeket egyenként megjeleníti.

6. Miután az összes kép beérkezett, a Nokia digitális képkeret visszatér a ko
üzemmódba, az új képek pedig az éppen látható kép után fognak megjel

Ha az új képeket szerkeszteni kívánja, erre vonatkozó információkat a A 
szerkesztése cím alatt talál a 16. oldalon.
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A Nokia  SU-4 kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondo
kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia 
érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessen, s hogy a készü
hosszú ideig problémamentesen használhassa. 

• Minden tartozékot tartson kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

• A Nokia digitális képkeretet tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb 
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót el
ásványi anyagokat.

• A Nokia digitális képkeretet ne használja és ne tárolja poros, piszkos helyen. A po
károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.

• A Nokia digitális képkeretet ne tartsa túl meleg helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulá
deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A Nokia digitális képkeretet ne tartsa túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre va
felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektroniku
áramköröket.

• Ne próbálja kinyitni a Nokia digitális képkeretet. A szakképzetlen kezelés károsíth
készüléket.

• Ne ejtse le, ne ütögesse és ne rázogassa a Nokia digitális képkeretet. A durva báná
tönkreteheti a nyomtatott áramköröket. 

• A Nokia digitális képkeretet ne tisztítsa erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel. 
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• Ne fesse be a Nokia digitális képkeretet. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami 
használhatatlanná teheti a készüléket.

éges, a 

iz 
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Ha a Nokia digitális képkeret nem mûködne megfelelõen, forduljon a legközelebbi 
márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerû segítséget nyújtanak majd, és ha szüks
hiba kijavításáról is gondoskodnak.

A készülék környezetvédelmi szempontból megfelelõ kidobásához kérje a Nokia szerv
tanácsát, vagy tájékozódjon a helyi elõírásokról és szabályokról.


