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DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e produkt SU-4 spe³nia wszystkie 
wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.
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Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” znajdziesz pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o
dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towaro
firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione 
w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cici

Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez 
uprzedniego powiadomienia.

W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê dany
zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie szkody spowodowa
dowolny sposób.

Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is”. Nie udziela siê jakichkolwiek
gwarancji, zarówno wyra¼nych, jak i dorozumianych, w tym tak¿e – lecz nie tylko – dorozumiany
gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymag
przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumen
wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y mo¿n
uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy firmy Nokia.
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Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e b
niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegó³owe informacje znajdziesz na dalszy
stronach tej instrukcji.

KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW
Instalacje i naprawy Wy¶wietlacza obrazów Nokia zlecaj wy³±cznie 
specjalistom.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Pod³±czaj±c urz±dzenie do innego urz±dzenia, zapoznaj siê z instrukcjam
dotycz±cymi bezpieczeñstwa w jego instrukcji obs³ugi. Nie pod³±czaj do 
niezgodnych produktów.

KOPIE ZAPASOWE
Pamiêtaj o konieczno¶ci robienia kopii zapasowych wszystkich wa¿nych 

WODOODPORNO¦Æ
Wy¶wietlacz obrazów Nokia nie jest wodoodporny. Chroñ go przed wilgo
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WA¯NE:
£adowarek nale¿y u¿ywaæ w suchym otoczeniu. Urz±dzenia nie wolno ³adowaæ, 
kiedy samo urz±dzenie, ³adowarka lub ich czê¶ci s± wilgotne albo mokre. Je¿eli 

± 
 

czaj do 

ct”.
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urz±dzenie poddano dzia³aniu s³onej wody, nale¿y szybko umyæ je szmatk
zmoczon± czyst± wod±, aby unikn±æ korozji. Nastêpnie urz±dzenie trzeba
dok³adnie wytrzeæ do sucha.

Nie kieruj wi±zki promieni podczerwonych (IR) w stronê oczu. Nie dopusz
zak³óceñ pracy innych urz±dzeñ wykorzystuj±cych promieniowanie 
podczerwone. Urz±dzenie spe³nia wymagania normy „Class 1 Laser Produ
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Wy¶wietlacz obrazów Nokia SU-4 jest produktem z rodziny akcesoriów 
umo¿liwiaj±cych wy¶wietlanie obrazów cyfrowych wykonanych lub odebran
przez telefon Nokia z ³±czem podczerwieni lub inne kompatybilne urz±dzeni
Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿na pod³±czaæ do urz±dzeñ przez jego port 
podczerwieni. Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿na postawiæ na stole i przegl
obrazy pojedynczo lub jako pokaz slajdów. Wy¶wietlacz obrazów Nokia zaw
trzy obrazy standardowe. Nowe obrazy mo¿na ³atwo dodaæ z kompatybilneg
urz±dzenia, a stare — usun±æ.

Zanim zaczniesz korzystaæ z Wy¶wietlacza obrazów Nokia, przeczytaj uwa¿n
niniejsz± instrukcjê obs³ugi.

■ Zasilanie
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki s³u¿±cej do zasilania tego urz±dzenia, sprawd¼ numer
modelu. Dla Wy¶wietlacza obrazów Nokia jest przeznaczona ³adowarka ACP-12.

Ostrze¿enie! Korzystaj wy³±cznie z ³adowarek zatwierdzonych przez produc
do u¿ytku z danymi akcesoriami. Stosowanie urz±dzeñ innego typu spowodu
uniewa¿nienie gwarancji na Wy¶wietlacz obrazów Nokia, a mo¿e byæ równie
niebezpieczne dla u¿ytkownika.

Skontaktuj siê ze sprzedawc±, aby uzyskaæ informacje o dostêpno¶ci 
zatwierdzonych do u¿ytku ³adowarek.

Gdy od³±czasz przewód zasilaj±cy dowolne urz±dzenie elektryczne, zawsze chwytaj za
wtyczkê – nigdy za przewód.
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■ Dane techniczne
• Waga: 425g
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• D³ugo¶æ (maks.)/Szeroko¶æ (maks.)/Grubo¶æ (maks.):
170 mm/129 mm/123 mm

• Ekran: Pod¶wietlany i przepuszczaj±cy ¶wiat³o wy¶wietlacz kolorowy LC
STN, o przek±tnej 5,1 cala i rozdzielczo¶ci 320 x 240 w orientacji poziom
4096 kolorów. Rozdzielczo¶æ obrazu w tych materia³ach mo¿e wydawaæ
inna.

• Temperatura dzia³ania: 0oC do 40oC

• Zgodno¶æ: Wy¶wietlacz obrazów Nokia SU-4 jest zgodny z telefonami i i
urz±dzeniami, które umo¿liwiaj± przesy³anie obrazów przez podczerwieñ
(IrDA). Je¿eli wysy³ania obrazów przez podczerwieñ nie mo¿na aktywow
telefonie, Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿e je z tego telefonu pobraæ po
uaktywnieniu w telefonie ³±cza podczerwieni.

• Standardy IrDA: IrOBEX 1.3 odbiór/wysy³anie, IrTranP odbiór

• Format obrazów: JPEG i GIF (ale nie animowany GIF)

• Rozmiar obrazów: Maksymalnie 1024 * 768, do 200 KB. Ze wzglêdu na r
techniki przetwarzania obrazu nawet do 1 MB.
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■ Format obrazu
Wy¶wietlacz obrazów Nokia konwertuje wszystkie odebrane obrazy na format 
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Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

JPEG o rozdzielczo¶ci 320 x 240. Je¶li rozdzielczo¶æ odebranego obrazu jest
Wy¶wietlacz obrazów Nokia skaluje obraz tak, aby dopasowaæ go optymaln
ekranu.

Obrazy przesy³ane z Wy¶wietlacza obrazów Nokia s± w formacie JPEG, poni
Wy¶wietlacz obrazów Nokia nie przechowuje odebranych obrazów w forma
oryginalnych. Nale¿y zatem pamiêtaæ o wykonywaniu kopii zapasowych ob
oryginalnych.
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1. Opis urz±dzenia
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Wy¶wietlacz obrazów Nokia ma nastêpuj±ce podstawowe czê¶ci:

1. Ekran

2. Port podczerwieni (IR)

3. Przyciski steruj±ce

4. Podpórka na stó³

Wy¶wietlacza obrazów Nokia u¿ywa 
siê za pomoc± przycisków 
steruj±cych znajduj±cych siê na 
górze urz±dzenia. Przyciski steruj±ce 
to:

1. W³±cznik/wy³±cznik

2. Przycisk wy¶wietlania/jasno¶ci
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3. Przycisk obrotu

4. Prze³±cznik trzypozycyjny:

iej 
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• Tryb pokazu slajdów 

• Tryb wy¶wietlania obrazu 

• Tryb edycji 

5. Przycisk „w górê”

6. Przycisk „w dó³”

7. Przycisk zaznaczania

8. Przycisk IrDA

Istniej± trzy sposoby naciskania przycisków. S± one nastêpuj±ce:

• Naci¶nij krótko — naci¶nij przycisk na krócej ni¿ sekundê

• Naci¶nij — naci¶nij przycisk na d³u¿ej ni¿ sekundê

• Naci¶nij i przytrzymaj — naci¶nij i przytrzymaj przycisk przez przynajmn
trzy sekundy

Wska¼niki na ekranie

Ten wska¼nik pokazuje, ¿e dany obraz zosta³ zaznaczony do 
wy¶wietlania.
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Pamiêæ w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia zape³ni³a siê; w Wy¶wietlaczu 
obrazów Nokia zapisano 50 obrazów. Je¶li pamiêæ zape³ni siê w 

kiem 
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Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

po³owie przesy³ania obrazu, pozosta³e obrazy s± odrzucane.

Wy¶wietlacz obrazów Nokia obraca obraz o 90o zgodnie z kierun
ruchu wskazówek zegara.

Wy¶wietlacz obrazów Nokia przechodzi do nastêpnego obrazu.

Wy¶wietlacz obrazów Nokia przechodzi do poprzedniego obrazu

Ten wska¼nik potwierdza, ¿e obraz zosta³ usuniêty.

Ten wska¼nik miga, kiedy Wy¶wietlacz obrazów Nokia nawi±zuje
po³±czenie przez podczerwieñ. Po nawi±zaniu po³±czenia i rozpo
wysy³ania lub odbierania obrazu przez Wy¶wietlacz obrazów Nok
wska¼nik jest wy¶wietlany w sposób ci±g³y.

Ten wska¼nik potwierdza, ¿e obraz zosta³ odebrany lub przes³any
(urz±dzenie odbieraj±ce potwierdzi³o odbiór obrazów).

Wy¶wietlacz obrazów Nokia nie mo¿e wy¶wietliæ danego obrazu
on na przyk³ad za du¿y lub w niezgodnym formacie.

W czasie przesy³ania obrazu wyst±pi³ b³±d.
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Ten wska¼nik pokazuje, ile obrazów zaznaczono do wy¶wietlania 
i ile obrazów ³±cznie zosta³o zapisanych. Maksymalna liczba 

ez 
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zapisanych obrazów to 50.

Pasek postêpu jest wy¶wietlany w czasie przetwarzania prz
Wy¶wietlacz obrazów Nokia odebranych obrazów.
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2. Rozpoczêcie pracy

t 
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■ Konfigurowanie Wy¶wietlacza obrazów Nokia
1. Pod³±cz kabel ³adowarki do 

gniazda z ty³u Wy¶wietlacza 
obrazów Nokia (1).

2. £adowarkê pod³±cz do gniazdka 
sieciowego pr±du przemiennego.

3. Postaw Wy¶wietlacz obrazów 
Nokia na stole, tak aby przyciski 
steruj±ce znajdowa³y siê na 
górze. Je¶li wiêkszo¶æ obrazów 
jest wykonana w pozycji 
pionowej, Wy¶wietlacz obrazów 
Nokia mo¿na postawiæ w pionie, 
tak aby przyciski steruj±ce znajdowa³y siê z prawej strony ekranu.

Podpórkê na stó³ (2) znajduj±c± siê z ty³u mo¿na obróciæ, aby zmieniæ k±
nachylenia Wy¶wietlacza obrazów Nokia.
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■ W³±czanie i wy³±czanie
Naci¶nij przycisk , aby w³±czyæ Wy¶wietlacz obrazów Nokia.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Naci¶nij przycisk , aby wy³±czyæ zasilanie.

Od³±cz Wy¶wietlacz obrazów Nokia od zasilania, kiedy nie jest on u¿ywany.
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3. Korzystanie z Wy¶wietlacza obrazów 
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Nokia

■ Wy¶wietlanie obrazów
Je¶li w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia jest tylko jeden obraz, jest on wy¶wietl
w³±czeniu zasilania. Je¶li w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia jest wiêcej obrazó
mo¿na ustawiæ Wy¶wietlacz tak, aby wy¶wietlany by³ tylko jeden obraz lub 
obrazów po kolei, jak w pokazie slajdów.

Ustawianie Wy¶wietlacza obrazów Nokia tak, aby by³ wy¶wietlany jeden
obraz:
1. Przesuñ prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

2. Naciskaj krótko przycisk  lub , aby przewijaæ obrazy i wybierz obraz
ma zostaæ wy¶wietlony. Po przyci¶niêciu i przytrzymaniu przycisku  lu
obrazy s± przewijane automatycznie co trzy sekundy.

Mo¿na przewijaæ wszystkie zaznaczone obrazy. Aby uzyskaæ informacje 
zaznaczaniu obrazów, zobacz Edytowanie obrazów na stronie 16.



16

Ustawianie Wy¶wietlacza obrazów Nokia tak, aby by³ wy¶wietlany pokaz 
slajdów:
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• Przesuñ prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

Wy¶wietlacz obrazów Nokia bêdzie wy¶wietlaæ wszystkie zaznaczone ob
po kolei, a ka¿dy obraz bêdzie widoczny za ka¿dym razem przez 30 sekun
uzyskaæ informacje o zaznaczaniu obrazów, zobacz Edytowanie obrazów
stronie 16.

■ Edytowanie obrazów
Po w³±czeniu zasilania i uruchomieniu trybu edycji mo¿na usuwaæ obrazy o
zaznaczaæ obrazy do wy¶wietlania.

Usuwanie obrazów:

Pamiêtaj o tworzeniu kopii zapasowych obrazów — mo¿na na przyk³ad wys³
do innego kompatybilnego urz±dzenia i tam je zapisaæ.

1. Przesuñ prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

2. Naciskaj krótko przyciski  lub , a¿ na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia
wy¶wietlany bêdzie obraz, który ma zostaæ usuniêty.

3. Naci¶nij i przytrzymaj przyciski  i , a¿ wy¶wietlona zostanie ikona 

Zaznaczanie obrazów do wy¶wietlania:
1. Przesuñ prze³±cznik trzypozycyjny w po³o¿enie .

2. Naciskaj krótko przyciski  lub , aby przewijaæ obrazy.
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3. Aby móc wy¶wietliæ obraz, zaznacz go, naciskaj±c krótko przycisk  w 
czasie wy¶wietlania obrazu. Wy¶wietlacz obrazów Nokia wy¶wietla ikonê  

z.

ów, 

, aby 
cz 
brazu 

nie, 
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dla wszystkich zaznaczonych obrazów. Aby usun±æ zaznaczenie obrazu, 
naci¶nij krótko przycisk , kiedy wy¶wietlany jest zaznaczony obra

Nowe obrazy, odbierane przez Wy¶wietlacz obrazów Nokia, 
s± zaznaczane automatycznie. Je¶li nie chcesz wy¶wietlaæ nowych obraz
usuñ ich zaznaczenie w sposób opisany powy¿ej.

Obracanie obrazów:

Obrazy mo¿na obracaæ w trybie edycji oraz w czasie wy¶wietlania obrazów.

Kiedy wy¶wietlany jest obraz, który ma zostaæ obrócony, naci¶nij przycisk 
obróciæ go o 90o zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Wy¶wietla
obrazów Nokia zapisze orientacjê obrazu i u¿yje jej podczas wy¶wietlania o
po raz kolejny.

■ W³±czanie i wy³±czanie wygaszacza ekranu
Wygaszacz ekranu mo¿na w³±czyæ, je¶li ekran ma zostaæ wy³±czony bez 
wy³±czania ca³ego urz±dzenia. Naci¶nij i przytrzymaj przycisk , 
aby w³±czyæ wygaszacz ekranu.

Ekran mo¿na w³±czyæ ponownie, naciskaj±c dowolny przycisk steruj±cy.

Wygaszacz ekranu Wy¶wietlacza obrazów Nokia jest w³±czany automatycz
je¶li przez 18 godzin nie by³y naciskane ¿adne przyciski.
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■ Zmiana jasno¶ci ekranu
Po w³±czeniu zasilania mo¿na zmieniæ jasno¶æ ekranu, naciskaj±c krótko przycisk 
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. Jest piêæ poziomów jasno¶ci, a przy ka¿dym naci¶niêciu przycisku  p
jest podnoszony o jeden. Kiedy zostanie u¿yty najwy¿szy poziom jasno¶ci, to
naci¶niêciu przycisku  Wy¶wietlacz obrazów Nokia powraca do najni¿sze
poziomu jasno¶ci.

■ Wysy³anie obrazów z Wy¶wietlacza obrazów Nokia
Po w³±czeniu zasilania wybierz na ekranie Wy¶wietlacza obrazów Nokia obr
który ma byæ wys³any.

1. W razie potrzeby w³±cz port podczerwieni urz±dzenia, do którego obraz m
wys³any.

2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wy¶wietlacza obrazów No
oraz kompatybilnego urz±dzenia odbiorczego tak, aby miêdzy nimi nie b
¿adnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odleg³o¶æ wynosi 1,5 m, 
natomiast k±t transmisji – 15o.

3. Naci¶nij przyciski  i , aby wys³aæ obraz. Podczas nawi±zywania prz
Wy¶wietlacz obrazów Nokia po³±czenia z urz±dzeniem odbieraj±cym mi
ikona . Podczas przesy³ania obrazu ikona  przestaje migaæ. Po 
poprawnym przes³aniu obrazu na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wiet
jest ikona .
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■ Odbieranie obrazów za pomoc± Wy¶wietlacza obrazów 
Nokia
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Po w³±czeniu zasilania Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿e odbieraæ obrazy. 
Wy¶wietlacz obrazów Nokia konwertuje odebrane obrazy w celu ich wy¶wie
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zobacz Format obrazu na stronie 8.

Procedura odbierania obrazu zale¿y od urz±dzenia wysy³aj±cego. Je¶li urz±d
wysy³aj±ce mo¿e wysy³aæ obrazy w podczerwieni, mo¿na wys³aæ wybrane ob
tego urz±dzenia, kiedy Wy¶wietlacz obrazów Nokia jest w trybie pasywnego
odbioru podczerwieni. Je¶li wysy³ania obrazu nie mo¿na w³±czyæ w urz±dze
wysy³aj±cym, Wy¶wietlacz obrazów Nokia mo¿e pobraæ wszystkie obrazy z 
domy¶lnego folderu obrazów urz±dzenia wysy³aj±cego w trybie aktywnego 
odbioru podczerwieni.

Odbieranie obrazów w podczerwieni:
1. Je¶li obrazy w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia maj± byæ przechowywane w

okre¶lonej kolejno¶ci, naciskaj krótko przyciski  lub , aby przewin±
do obrazu, za którym maj± siê znale¼æ nowe obrazy.

2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wy¶wietlacza obrazów No
oraz kompatybilnego urz±dzenia wysy³aj±cego, tak aby miêdzy nimi nie 
¿adnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odleg³o¶æ wynosi 1,5 m, 
natomiast k±t transmisji – 15o.

3. Kiedy urz±dzenie wysy³aj±ce zaczyna wysy³anie obrazów, Wy¶wietlacz 
obrazów Nokia przechodzi w tryb pasywnego odbioru podczerwieni i 
wy¶wietlana jest ikona . Aby uzyskaæ wiêcej informacji o tym, jak rozp
wysy³anie z drugiego urz±dzenia, skorzystaj z jego instrukcji obs³ugi. 
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4. W czasie przesy³ania obrazów na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlana 
jest ikona  oraz kolejne odbierane obrazy.
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5. Po odebraniu obrazów Wy¶wietlacz obrazów Nokia wraca do poprzednie
trybu, a obrazy s± zapisywane jako kolejne po aktualnie wy¶wietlonym o

Aby edytowaæ nowe obrazy, zobacz Edytowanie obrazów na stronie 16.

Pobieranie obrazów w podczerwieni:

Wy¶wietlacz obrazów Nokia pobiera wszystkie obrazy z domy¶lnego katalog
urz±dzenia ¼ród³owego obrazów. Maksymaln± liczb± obrazów w Wy¶wietla
obrazów Nokia jest 50. Je¶li ten limit zostanie osi±gniêty w czasie przesy³an
obrazów, przesy³anie zostaje zakoñczone, aby w Wy¶wietlaczu obrazów No
zosta³o zapisanych tylko 50 obrazów.

1. Je¶li obrazy w Wy¶wietlaczu obrazów Nokia maj± byæ przechowywane w
okre¶lonej kolejno¶ci, naciskaj krótko przyciski  lub , aby przewin±
do obrazu, za którym maj± siê znale¼æ nowe obrazy.

2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wy¶wietlacza obrazów No
oraz kompatybilnego urz±dzenia ¼ród³owego obrazów, tak aby miêdzy ni
by³o ¿adnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odleg³o¶æ wynosi 1,5
natomiast k±t transmisji – 15o.

3. W³±cz ³±cze podczerwieni urz±dzenia ¼ród³owego obrazów. Aby uzyskaæ 
informacji, jak to zrobiæ, skorzystaj z instrukcji obs³ugi tego urz±dzenia. 

4. Naci¶nij przycisk , aby w³±czyæ tryb aktywnego odbioru podczerwieni
Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlana jest ikona .
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5. Podczas przesy³ania obrazów na Wy¶wietlaczu obrazów Nokia wy¶wietlana 
jest ikona  oraz kolejne odbierane obrazy.
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6. Po odebraniu wszystkich obrazów Wy¶wietlacz obrazów Nokia wraca do
poprzedniego trybu, a obrazy s± zapisywane jako kolejne po aktualnie 
wy¶wietlonym obrazie.

Aby edytowaæ nowe obrazy, zobacz Edytowanie obrazów na stronie 16.
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Eksploatacja i konserwacja
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Wy¶wietlacz obrazów Nokia nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki i
wymaga umiejêtnej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek zapewni spe³nien
wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzenia przez wi

• Przechowuj akcesoria w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• Chroñ Wy¶wietlacz obrazów Nokia przed wilgoci±. Opady, du¿a wilgotno¶æ 
i ciecze zawieraj±ce zwi±zki mineralne mog± powodowaæ korozjê obwodów 
elektronicznych.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj Wy¶wietlacza obrazów Nokia w miejscach brudnych
zapylonych. Mo¿e to bowiem spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci.

• Nie przechowuj Wy¶wietlacza obrazów Nokia w wysokiej temperaturze. Skraca o
¿ywotno¶æ baterii i podzespo³ów elektronicznych, mo¿e spowodowaæ odkszta³cen
nawet stopienie elementów plastykowych.

• Nie przechowuj Wy¶wietlacza obrazów Nokia w niskiej temperaturze. 
Gdy podczas pracy Wy¶wietlacz ogrzewa siê (do normalnej temperatury), 
w jego wnêtrzu gromadzi siê wilgoæ, co mo¿e spowodowaæ uszkodzenie podzespo
elektronicznych.

• Nie otwieraj obudowy Wy¶wietlacza obrazów Nokia. Niefachowa ingerencja mo¿
spowodowaæ uszkodzenie urz±dzenia.

• Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj Wy¶wietlacza obrazów Nokia. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia podzespo³ów 
elektronicznych. 

• Do czyszczenia Wy¶wietlacza obrazów Nokia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych detergentów. 
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• Nie maluj i nie lakieruj Wy¶wietlacza obrazów Nokia. Farba lub lakier mog± skleiæ 
ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie urz±dzenia.

 i w 

sowym 
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Je¶li stwierdzisz usterki w dzia³aniu Wy¶wietlacza obrazów Nokia, dostarcz go do 
najbli¿szego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±zaniu problemu
ewentualnej naprawie.

Aby przekazaæ urz±dzenie do recyklingu, skontaktuj siê z miejscowym punktem serwi
firmy Nokia lub zapoznaj siê z lokalnymi przepisami na ten temat.


