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bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, 
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.
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gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke 
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FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du 
finner mer informasjon i denne håndboken.

KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere Nokia bilderamme.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få 
mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er 
kompatible.

SIKKERHETSKOPIER
Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.

VANNTOLERANSE
Nokia bilderamme tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

VIKTIG:
Ladere må bare brukes under tørre forhold. Aldri tilfør strøm til enheten med en 
lader hvis enheten eller laderen er fuktig eller våt. Dette gjelder selv om det bare 
er noen av enhetens eller laderens deler som er fuktige eller våte. Hvis enheten 
har kommet i kontakt med saltvann, tørker du av den umiddelbart med en klut 
fuktet med ferskvann for å unngå rustskader. Deretter tørker du forsiktig av 
enheten.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at 
den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.
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Innledning

Nokia bilderamme SU-4 er et tilbehør som gjør at du kan vise digitale bilder du har 
tatt eller mottatt ved hjelp av en IrDA-aktivert Nokia-telefon eller andre 
kompatible enheter. Du kan koble Nokia bilderamme til enheten ved hjelp av den 
infrarøde porten. Du kan sette Nokia bilderamme på bordet og vise bildene, enten 
ett av gangen eller som en lysbildefremvisning. Nokia bilderamme leveres med tre 
forhåndslastede bilder, og du kan enkelt legge til nye bilder fra en kompatibel 
enhet samt slette gamle bilder.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker Nokia bilderamme.

■ Strømforsyning
Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er 
beregnet for bruk med laderen ACP-12.

Advarsel! Bruk bare ladere som er godkjent av produsenten for bruk sammen med 
dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer vil oppheve all godkjenning og garanti 
som gjelder ekstrautstyret, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av 
godkjente ladere.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke 
dra i ledningen.
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■ Tekniske data
• Vekt: 425 g

• Bredde (maks.) / høyde (maks.) / tykkelse (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm

• Display: 5.1" gjennomskinnelig, bakgrunnsbelyst, STN, farge-LCD, 320 x 240 
vannrett, 4096 farger. Bildeoppløsningen i disse materialene kan vises 
forskjellig.

• Brukstemperatur: 0 oC til 40 oC

• Kompatibilitet: Nokia bilderamme SU-4 er kompatibel med telefoner og andre 
enheter som støtter sending av bilder ved hjelp av infrarød tilkobling (IrDA). 
Vær oppmerksom på at hvis sending av bilder ikke kan aktiveres fra telefonen 
(IrDA-sendingsfunksjon), kan Nokia bilderamme hente bilder fra en kompatibel 
Nokia-telefon når telefonens infrarøde tilkobling er aktivert.

• IrDA-standarder: IrOBEX 1.3 motta/sende, IrTranP motta

• Støttet bildeformat: JPEG og GIF (ikke animert GIF)

• Støttet bildestørrelse: maks. 1024 * 768, opptil 200 kB. På grunn av forskjellige 
bildebehandlingsteknikker, noen ganger opptil 1 MB.
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■ Bildeformat
Nokia bilderamme konverterer alle mottatte bilder til JPEG-format med en 
bildeoppløsning på 320 x 240 piksler. Hvis det mottatte bildet ikke har denne 
oppløsningen, skalerer Nokia bilderamme bildet slik at det passer best mulig i 
displayet.

Når du sender bilder fra Nokia bilderamme, sendes de i JPEG-format, ettersom 
Nokia bilderamme ikke lagrer originalformatene av mottatte meldinger. Du bør 
derfor huske å lage sikkerhetskopier av originalbildene.
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1. Oversikt

Nokia bilderamme består av følgende hoveddeler:
1. Display
2. Infrarød port (IR-port)
3. Kontrolltaster
4. Bordstøtte

Du kan bruke Nokia bilderamme ved 
hjelp av kontrolltastene øverst på 
enheten. Kontrolltastene er:

1. Av/på-tast
2. Vis/lysstyrke-tast
3. Roteringstast
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4. Tretrinns bryter:
• Modus for lysbildefremvisning 
• Modus for bildevisning 
• Redigeringsmodus 

5. Opptast
6. Nedtast
7. Merketast
8. IrDA-tast
Du kan trykke på tastene på tre måter. De er som følger:
• Trykk kort - trykk på en tast i mindre enn ett sekund
• Trykk - trykk på en tast i minst ett sekund
• Hold nede - hold nede en tast i minst tre sekunder

Indikatorer i displayet

Denne indikatoren viser at bildet er merket for visning.

Minnet i Nokia bilderamme er fullt, 50 bilder er lagret i Nokia 
bilderamme. Hvis minnet blir fullt under en bildeoverføring, kommer de 
siste bildene ikke med.

Nokia bilderamme roterer bildene 90o med klokken.
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Nokia bilderamme bytter til neste bilde.

Nokia bilderamme bytter til forrige bilde.

Bekrefter at bildet er slettet.

Denne indikatoren blinker når Nokia bilderamme forsøker å opprette 
IrDA-tilkoblingen. Når tilkoblingen er opprettet og Nokia bilderamme 
sender eller mottar et bilde, vises indikatoren hele tiden.

Bekrefter at bildene er mottatt eller sendt (mottaksenheten har 
bekreftet at bildene er mottatt).

Bildet støttes ikke av Nokia billedvisning. Det kan for eksempel være for 
stort eller ha et format som ikke er kompatibelt.

En feil oppstod under bildeoverføring.

Denne indikatoren viser hvor mange bilder som er merket for 
visning, og hvor mange bilder totalt som er lagret. Maksimalt 
antall lagrede bilder er 50.

Fremdriftsindikatoren vises når Nokia bilderamme behandler 
mottatte bilder.
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2. Komme i gang

■ Konfigurere Nokia bilderamme
1. Koble ledningen fra laderen til 

kontakten bak på Nokia 
bilderamme (1).

2. Koble laderen til en stikkontakt 
med 220V vekselspenning.

3. Sett Nokia bilderamme på et 
bord med kontrolltastene øverst. 
Hvis de fleste av bildene dine er 
stående, kan du stille Nokia 
bilderamme på høykant, slik at 
kontrolltastene er på høyre side 
av displayet.

Du kan vri bordstøtten (2) bak på enheten for å endre vinkelen på displayet til 
Nokia bilderamme.

■ Slå enheten på og av
Trykk på  for å slå på Nokia bilderamme.

Trykk på  for å slå av enheten.

Koble fra Nokia bilderamme når den ikke er i bruk.
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3. Bruke Nokia bilderamme

■ Vise bilder
Hvis Nokia bilderamme inneholder bare ett bilde, vises bildet når du slår på 
enheten. Hvis det er mer enn ett bilde lagret i Nokia bilderamme, kan du angi at 
Nokia bilderamme skal vise bare ett bilde eller flere etter hverandre som en 
lysbildefremvisning.

Angi at Nokia bilderamme skal vise ett bilde:

1. Skyv tretrinnsbryteren til .

2. Trykk kort på  eller  for å bla gjennom bildene og velge bildet du vil vise. 
Hvis du holder nede  eller , blas det automatisk gjennom bildene i 
intervaller på tre sekunder.

Du kan bla gjennom alle de merkede bildene. Hvis du vil ha mer informasjon om 
merking av bildene, se Redigere bildene på side 13.

Angi at Nokia bilderamme skal vise lysbildefremvisningen:

• Skyv tretrinnsbryteren til .

Nokia bilderamme viser alle de merkede bildene i rotasjon, slik at hvert bilde 
vises i 30 sekunder om gangen. Hvis du vil ha mer informasjon om merking av 
bildene, se Redigere bildene på side 13.
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■ Redigere bildene
Når enheten er slått på og redigeringsmodusen aktivert, kan du slette bildene og 
merke de bildene du vil vise.

Slette bilder:

Husk å ta sikkerhetskopier av bildene, for eksempel ved å sende og lagre dem på en 
annen kompatibel enhet.

1. Skyv tretrinnsbryteren til .

2. Tykk kort på  eller  til Nokia bilderamme viser bildet du vil slette.

3. Hold nede  og  til ikonet  vises.

Merke bildene som skal vises:

1. Skyv tretrinnsbryteren til .

2. Trykk kort på  eller  for å bla gjennom bildene.

3. Hvis du vil kunne vise bildet, merker du det ved å trykke kort på  mens 
bildet vises. Nokia bilderamme viser ikonet  ved alle merkede bilder. Hvis du 
vil fjerne avmerkingen for et bilde, trykker du kort på  mens det merkede 
bildet vises.

Når Nokia bilderamme mottar nye bilder, blir disse automatisk merket. Hvis du 
ikke vil vise de nye bildene, fjerner du avmerkingen som beskrevet over.
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Rotere bilder:

Du kan rotere bildene både i redigeringsmodus og når du viser bilder.

Når bildet du vil rotere vises, trykker du på  for å rotere bilder 90o med klokken. 
Nokia bilderamme lagrer bilderetningen, og neste gang Nokia bilderamme viser 
bildet, bruker enheten den nye retningen.

■ Slå skjermspareren på og av
Hvis du vil slå av skjermen uten å slå av enheten, kan du aktivere skjermspareren. 
Hold nede  for å aktivere skjermspareren.

Du kan slå displayet på igjen ved å trykke på en av kontrolltastene.

Nokia bilderamme aktiverer skjermspareren automatisk hvis ingen taster blir 
trykket på i løpet av 18 timer.

■ Endre lysstyrken i displayet
Når enheten slås på, kan du endre lysstyrken i displayet ved å trykke kort på . 
Det finnes fem lysstyrkenivåer, og hver gang du trykker på , blir lysstyrken et 
nivå høyere. Når den høyeste lysstyrken brukes, og du trykker på , går Nokia 
bilderamme tilbake til det laveste nivået.
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■ Sende bilder fra Nokia bilderamme
Når enheten er slått på, velger du bildet du vil sende i displayet på Nokia 
bilderamme.

1. Hvis nødvendig, aktiverer du den infrarøde porten på enheten som du vil sende 
bildet til.

2. Rett de infrarøde portene på Nokia bilderamme og den kompatible 
mottakerenheten mot hverandre, og pass på at det ikke finnes hindringer 
mellom enhetene. Den maksimale tillatte avstanden er på opptil 1,5 meter med 
en overføringsvinkel på 15o.

3. Trykk på  og  for å sende bildet. Ikonet  blinker mens Nokia 
bilderamme forsøker å opprette en tilkobling til mottakerenheten. Under 
bildeoverføringen slutter ikonet  å blinke. Når bildet er sendt, viser Nokia 
bilderamme ikonet .

■ Motta bilder med Nokia bilderamme
Nokia bilderamme kan motta bilder når enheten er slått på. Vær oppmerksom på 
at Nokia bilderamme konverterer de mottatte bildene for å vise dem. Hvis du vil ha 
mer informasjon, se Bildeformat på side 7.

Fremgangsmåten for mottak avhenger av enheten bildene sendes fra. Hvis 
sendingsenheten kan sende bilde via en infrarød tilkobling, kan du sende de valgte 
bildene fra enheten når Nokia bilderamme er i passiv modus for IR-mottak. Hvis 
sending av bilder ikke kan aktiveres fra sendingsenheten, kan Nokia bilderamme 
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hente alle bildene fra sendingsenhetens standard bildemappe ved hjelp av den 
aktive IR-mottaksmodusen.

Motta bilder via en infrarød tilkobling:

1. Hvis du vil at bildene i Nokia bilderamme skal være i en bestemt rekkefølge, 
trykker du kort på  eller  for å bla til det bildet som du vil legge de nye 
bildene etter.

2. Rett de infrarøde portene på Nokia bilderamme og den kompatible 
sendingsenheten mot hverandre, og pass på at det ikke finnes hindringer 
mellom enhetene. Den maksimale tillatte avstanden er på opptil 1,5 meter med 
en overføringsvinkel på 15o.

3. Når sendingsenheten starter å sende bilder, går Nokia bilderamme inn i passiv 
modus for IR-mottak, og viser ikonet . Hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du sender fra den andre enheten, ser du i brukerhåndboken for 
enheten. 

4. Under bildeoverføringen viser Nokia bilderamme ikonet  og de mottatte 
bildene, ett av gangen.

5. Etter at bildene er mottatt, går Nokia bilderamme tilbake til forrige modus, og 
bildene lagres fortløpende etter det bildet som for øyeblikket vises.

Hvis du vil redigere de nye bildene, se Redigere bildene på side 13.
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Hente bilder via en infrarød tilkobling:

Nokia bilderamme henter alle bildene fra bildekildeenhetens standardkatalog. 
Maksimalt antall bilder som kan lagres i Nokia bilderamme er 50. Hvis grensen nås 
under en bildeoverføring, avbrytes overføringen slik at bare totalt 50 bilder blir 
lagret på Nokia bilderamme.

1. Hvis du vil at bildene i Nokia bilderamme skal være i en bestemt rekkefølge, 
trykker du kort på  eller  for å bla til det bildet som du vil legge de nye 
bildene etter.

2. Rett de infrarøde portene på Nokia bilderamme og den kompatible 
bildekildeenheten mot hverandre, og pass på at det ikke finnes hindringer 
mellom enhetene. Den maksimale tillatte avstanden er på opptil 1,5 meter med 
en overføringsvinkel på 15o.

3. Aktiver den infrarøde tilkoblingen for bildekildeenheten. Hvis du vil ha mer 
informasjon om hvordan du gjør dette, ser du i brukerhåndboken for enheten. 

4. Trykk på  for å gå til aktiv IR-mottaksmodus. Nokia bilderamme viser ikonet 
.

5. Under bildeoverføringen viser Nokia bilderamme ikonet  og de mottatte 
bildene, ett av gangen.

6. Etter at alle bildene er mottatt, går Nokia bilderamme tilbake til forrige modus, 
og bildene lagres fortløpende etter det bildet som for øyeblikket vises.

Hvis du vil redigere de nye bildene, se Redigere bildene på side 13.
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Stell og vedlikehold

Nokia bilderamme SU-4 er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles 
med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar 
til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover. 
• Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
• Oppbevar Nokia bilderamme på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker 

inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
• Ikke bruk eller oppbevar Nokia bilderamme i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige 

delene kan bli ødelagt.
• Ikke oppbevar Nokia bilderamme i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere 

levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
• Ikke oppbevar Nokia bilderamme i kalde omgivelser. Når enheten varmes opp (til normal 

temperatur), kan det dannes fuktighet inne i enheten. Dette kan skade elektroniske 
kretskort.

• Ikke forsøk å åpne Nokia bilderamme. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
• Du må ikke slippe, dunke eller riste Nokia bilderamme. Røff håndtering kan ødelegge 

innvendige kretskort. 
• Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre Nokia bilderamme. 
• Ikke mal Nokia bilderamme. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig 

drift.
Hvis ikke Nokia bilderamme fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte 
servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.
Ta vare på miljøet; Ta kontakt med ditt lokale Nokia-servicested eller kontroller lokale 
bestemmelser for korrekt deponering av vanlige elektroniske apparater.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 18
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