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UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün 
aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

sinde 

gi bir 
rýlamaz, 

rada adý 

e 

 veya 
rumlu 

da, 
r de 
veya 
anda, 
.

atýþ 
Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adre
bulabilirsiniz.

© 2003 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhan
biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere akta
daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bu
geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründ
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan so
tutulamaz.

Ýþbu belgenin içeriði ”olduðu gibi” sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýn
ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantile
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði 
içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zam
önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia s
moktasýna danýþýnýz.
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Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý so
doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr.

YETKÝLÝ SERVÝS
Nokia Görüntü Çerçevesini yalnýzca uzman personel monte edebilir veya 
onarabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kull
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

YEDEK KOPYALAR
Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Nokia Görüntü Çerçevesi, suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun.

ÖNEMLÝ:
Þarj cihazlarýný yalnýzca ýslak olmayan koþullarda kullanýn. Cihaz veya pa
ýslak veya nemliyse cihaza þarj cihazýyla güç vermeyin. Cihaz tuzlu suya m
kalýrsa, paslanmasýný önlemek için temiz suyla ýslatýlmýþ nemli bir bezle h
silin. Bu iþlemin ardýndan cihaz özenle kurulanmalýdýr.

Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne doðru tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlar
etkileþimine izin vermeyin. Bu aygýt, Sýnýf 1 Lazer ürünüdür.
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Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4, IrDA özellikli Nokia telefonlarý veya diðer uy
cihazlarýn çektiði veya aldýðý dijital resimleri görüntülemenize yarayan bir 
donaným ürünüdür. Nokia Görüntü Çerçevesini diðer cihazlara kýzýlötesi bað
noktalarýný kullanarak baðlayabilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesini bir masa
yerleþtirip resimlerinizi tek tek veya slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz. No
Görüntü Çerçevesi önceden yüklenmiþ üç resimle gelir ve siz bunlara uyuml
cihazdan yeni resimler ekleyebilir veya eski resimleri silebilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesini kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikka
okuyun.

■ Güç kaynaðý
Güç saðlamak için bu cihazla birlikte kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce m
numarasýný denetleyin. Nokia Görüntü Çerçevesi, ACP-12 þarj cihazýyla birlikte kullan
tasarlanmýþtýr.

Uyarý! Bu özel donanýmla birlikte yalnýzca, kullanýlmasý imalatçýsý tarafýnda
onaylanan þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, donaným
geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr.

Onaylý þarj cihazlarýný edinmek için satýþ noktanýza baþvurun.

Herhangi bir donanýmýn elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan deðil, fiþten tu
çekin.
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■ Teknik veriler
• Aðýrlýk: 425g
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• Geniþlik (maks.) / yükseklik (maks.) / derinlik (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm

• Ekran: 5,1" arkadan ýþýklandýrýlmýþ geçirgen STN renkli LCD 320 x 240 ya
4096 renk. Bu malzemelerdeki görüntü çözünürlüðü farklý görünebilir.

• Çalýþma sýcaklýðý: 0oC - 40oC

• Uyumluluk: Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4, kýzýlötesi (IrDA) üzerinden re
göndermeyi destekleyen telefonlar ve diðer cihazlarla uyumludur. Resim
gönderme telefondan etkinleþtirilemiyorsa (IrDA Gönder özelliði), Nokia 
Görüntü Çerçevesi, kýzýlötesi baðlantýsý etkinleþtirilmiþ uyumlu Nokia 
telefonlarýndan kendisi resim alabilir.

• IrDA standartlarý: IrOBEX 1.3 alma/gönderme, IrTranP alma

• Desteklenen resim biçimi: JPEG ve GIF (animasyonlu GIF dýþýnda)

• Desteklenen resim boyutu: maks 1024 * 768, en çok 200 kB. 
Resim iþleme tekniklerindeki farklýlýklar nedeniyle, bazý durumlarda en fa
MB.
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■ Resim biçimi
Nokia Görüntü Çerçevesi, alýnan resimlerin tümünü 320 x 240 piksel çözünürlüklü 
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JPEG biçimine dönüþtürür. Alýnan resmin çözünürlüðü bu deðerle ayný deðil
Nokia Görüntü Çerçevesi resmi ekrana en iyi þekilde sýðmasý için ölçeklendir

Nokia Görüntü Çerçevesi, alýnan resimlerin orijinal biçimlerini kaydetmedið
resimleri JPEG biçminde gönderir. Bu nedenle orijinal resimlerinizin yedek 
kopyalarýný almayý unutmayýn.
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1. Genel bakýþ
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Nokia Görüntü Çerçevesi aþaðýdaki ana parçalara sahiptir:

1. Ekran

2. Kýzýlötesi baðlantý noktasý

3. Kumanda tuþlarý

4. Masa desteði

Nokia Görüntü Çerçevesini cihazýn 
üst tarafýndaki kumanda tuþlarý ile 
kullanabilirsiniz. Kumanda tuþlarý 
arasýnda þunlar vardýr:

1. Açma/Kapatma Tuþu

2. Göster/Parlaklýk tuþu
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3. Döndürme tuþu

4. Üç konumlu düðme:
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• Slayt gösterisi modu 

• Resim izleme modu 

• Düzenleme modu 

5. Yukarý tuþu

6. Aþaðý tuþu

7. Ýþaretleme tuþu

8. IrDA tuþu

Tuþlara basmanýn üç yolu vardýr. Bu yollar þunlardýr:

• Kýsaca basma - bir tuþa bir saniyeden kýsa süreyle basma

• Basma - bir tuþa en az bir saniye süreyle basma

• Basma ve tutma - tuþa basma ve tuþu en az üç saniye boyunca basýlý tut

Ekrandaki göstergeler

Bu gösterge, resmin görüntülenmek üzere iþaretlendiðini gösterir

Nokia Görüntü Çerçevesinin hafýzasý dolu, Nokia Görüntü Çerçeve
50 resim kaydedilmiþ. Resim aktarýmý sýrasýnda hafýza dolarsa resi
kalan bölümü alýnmaz.
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Nokia Görüntü Çerçevesi, resmi saat yönünde 90o döndürüyor.
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Nokia Görüntü Çerçevesi, bir sonraki resme geçiyor.

Nokia Görüntü Çerçevesi, bir önceki resme geçiyor.

Resmin baþarýyla silindiðini onaylar.

Nokia Görüntü Çerçevesi, IrDA baðlantýsý kurmaya çalýþtýðýnda bu
gösterge yanýp sönmeye baþlar. Baðlantý kurulduðu zaman, Nokia
Görüntü Çerçevesi resim alýrken veya gönderirken göstergenin ýþý
sürekli olarak yanar.

Resimlerin baþarýyla alýndýðýný veya gönderildiðini gösterir (alan c
resmin alýndýðýný onaylar).

Nokia Görüntü Çerçevesi resmi desteklemiyor. Çok büyük veya uy
bir biçime sahip deðil.

Resim aktarýmý sýrasýnda bir sorun oluþtu.

Gösterge, görüntülenmek üzere iþaretlenen resimlerin ve 
kaydedilmiþ resimlerin toplam sayýsýný gösterir. Kaydedileb
maksimum resim sayýsý 50'dir.
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Nokia Görüntü Çerçevesi alýnan resimleri iþlerken ilerleme 
çubuðu gösterilir.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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■ Nokia Görüntü Çerçevesi Ayarlarý
1. Þarj cihazýnýn baðlantý ucunu 

Nokia Görüntü Çerçevesinin arka 
tarafýndaki yuvaya takýn (1).

2. Þarj cihazýný duvar prizine takýn.

3. Masa üzerindeki Nokia Görüntü 
Çerçevesini üst taraftaki 
kumanda tuþlarýyla ayarlayýn. 
Resimlerinizin çoðu dikeyse 
Nokia Görüntü Çerçevesini 
kumanda tuþlarý ekranýn sað 
tarafýna gelecek þekilde 
çevirebilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesinin konum açýsýný deðiþtirmek için arka taraftak
desteðini (2) döndürebilirsiniz.

■ Açma ve kapatma
Nokia Görüntü Çerçevesini açmak için  düðmesine basýn.

Kapatmak için  tuþuna basýn.

Kullanmadýðýnýz zamanlarda Nokia Görüntü Çerçevesini fiþten çekin.
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3. Nokia Görüntü Çerçevesini kullanma
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■ Resimleri görüntüleme
Nokia Görüntü Çerçevesinde tek bir resim varsa, cihazý açtýðýnýz zaman bu r
görüntülenir. Nokia Görüntü Çerçevesinde birden fazla resim varsa, Nokia Gö
Çerçevesini tek bir resmi veya birden fazla resmi slayt gösterisi olarak sýrayl
gösterebilecek þekilde ayarlayabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesini bir resim gösterecek þekilde ayarlama:

1. Üç konumlu düðmeyi  konumuna getirin.

2. Resimler üzerinde gezinmek ve görüntülemek istediðiniz resmi seçmek iç
veya  tuþuna kýsa bir süre için basýn.  veya  tuþuna basar ve tuþu
tutarsanýz resimler otomatik olarak 3 saniyelik aralýklarla kayar.

Ýþaretli resimlerin tümünü kaydýrabilirsiniz. Resimleri iþaretleme hakkýnd
fazla bilgi için bkz: Resimleri düzenleme, sayfa 14.

Nokia Görüntü Çerçevesini slayt gösterisi yapacak þekilde ayarlama:

• Üç konumlu düðmeyi  konumuna getirin.

Nokia Görüntü Çerçevesi, iþaretli resimlerin tümünü, her biri 30 saniye sü
görünecek þekilde dönüþümlü olarak görüntüler. Resimleri iþaretleme ha
daha fazla bilgi için bkz: Resimleri düzenleme, sayfa 14.
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■ Resimleri düzenleme
Cihaz açýldýðýnda ve düzenleme modu etkinleþtirildiðinde resimleri silebilir ve 
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a 
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istediðiniz resimleri izlemek için iþaretleyebilirsiniz.

Resimleri silme:

Resimlerinizi, örneðin, baþka bir uyumlu cihaza gönderip kaydederek yedek 
kopyalarýný almayý unutmayýn.

1. Üç konumlu düðmeyi  konumuna getirin.

2. Nokia Görüntü Çerçevesi, silmek istediðiniz resmi görüntüleyene kadar 
veya  tuþlarýna kýsa bir süre basýn.

3.  simgesi görüntülenene kadar  ve  tuþlarýna basýn ve tuþlarý ba
tutun.

Resimleri görüntülemek için iþaretleme:
1. Üç konumlu düðmeyi  konumuna getirin.

2. Resimler üzerinde ilerlemek için  veya  tuþuna kýsa bir süre basýn.

3. Bir resmi görüntülemek isterseniz, resim görüntülenirken  tuþuna
basarak resmi iþaretleyin. Nokia Görüntü Çerçevesi, iþaretli resimlerin tü
için  simgesini görüntüler. Bir resmin iþaretini kaldýrýyorsanýz, iþaretli
görüntülenirken  tuþuna kýsa bir süre basýn.

Nokia Görüntü Çerçevesi, yeni bir resim aldýðýnda resmi otomatik olarak
iþaretler. Görüntülemek istemediðiniz yeni resimlerin iþaretlerini yukarýd
anlatýlan þekilde kaldýrabilirsiniz.
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Resimleri döndürme:
Resimleri hem düzenleme modunda hem de görüntülerken döndürebilirsiniz.
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Döndürmek istediðiniz resim ekrandayken 90o saat yönünde döndürmek için
tuþuna basýn. Nokia Görüntü Çerçevesi, resmin yönünü kaydeder ve resmi bi
görüntülediðinde yeni yönü kullanýr.

■ Ekran koruyucuyu açma ve kapatma
Ekraný, cihazý kapatmadan kapatmak isterseniz ekran koruyucuyu 
etkinleþtirebilirsiniz. Ekran koruyucuyu etkinleþtirmek için  tuþuna basýn
tuþu basýlý tutun.

Ekraný kumanda tuþlarýnýn herhangi birine basarak yeniden açabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesi, tuþlardan hiçbirine 18 saat süreyle basýlmazsa ekr
koruyucuyu otomatik olarak etkinleþtirir.

■ Ekran parlaklýðýný deðiþtirme
Cihaz açýkken ekran parlaklýðýný  tuþuna kýsa bir süre basarak deðiþtirebil
Beþ parlaklýk düzeyi vardýr;  tuþuna her basýþýnýzda düzey bir artar. En yü
parlaklýk düzeyi kullanýlýrken  tuþuna basýldýðýnda Nokia Görüntü Çerçev
düþük parlaklýk düzeyine döner.
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■ Nokia Görüntü Çerçevesinden resim gönderme
Cihaz açýkken Nokia Görüntü Çerçevesinin ekranýnda göndermek istediðiniz resmi 
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seçin.

1. Gerekirse resmi göndermek istediðiniz cihazýn kýzýlötesi baðlantý noktasý
etkinleþtirin.

2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve alýcý uyumlu cihazýn kýzýlötesi baðlantý nokt
birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasýnda hiçbir engel bulunmadýðýndan emi
Ýzin verilen maksimum uzaklýk 1,5 m ve geçirme açýsý 15o olabilir.

3. Resmi göndermek için  ve  tuþuna basýn. Nokia Görüntü Çerçevesi 
cihazla baðlantý kurmaya çalýþýrken  simgesi yanýp söner. Resim akta
sýrasýnda  simgesinin yanýp sönmesi durur. Resim güvenli bir þekilde 
gönderildikten sonra Nokia Görüntü Çerçevesi  simgesini görüntüler.

■ Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim alma
Cihaz açýkken Nokia Görüntü Çerçevesi resim alabilir. Nokia Görüntü Çerçev
aldýðý resimleri görüntülemek üzere dönüþtürdüðünü unutmayýn. Daha fazla
için bkz: Resim biçimi, sayfa 7.

Resim alma yordamý gönderen cihaza göre farklýlýk gösterir. Gönderen cihaz
resimleri kýzýlötesi baðlantý üzerinden gönderebiliyorsa, seçili resimleri Noki
Görüntü Çerçevesi pasif kýzýlötesi alma modundayken cihazdan gönderebili
Resim gönderme, gönderen cihazdan etkinleþtirilemiyorsa Nokia Görüntü 
Çerçevesi, aktif Kýzýlötesi alma modunu kullanarak gönderen cihazýn varsay
resim klasöründen tüm resimleri kendisi alabilir.
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Kýzýlötesi üzerinden resim alma:
1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sýrada olmasýný isterseniz, 
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 veya  tuþlarýna, yeni resmi arkasýna kaydetmek istediðiniz resme 
ilerlemek için kýsa bir süre basýn.

2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve uyumlu gönderen cihazýn kýzýlötesi baðla
noktalarýný birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasýnda bir engel 
bulunmadýðýndan emin olun. Ýzin verilen maksimum uzaklýk 1,5 m ve geç
açýsý 15o olabilir.

3. Gönderen cihaz resim göndermeye baþladýðýnda, Nokia Görüntü Çerçeve
pasif Kýzýlötesi alma moduna geçer ve  simgesini görüntüler. Gönder
iþleminin baþka bir cihazdan nasýl baþlatýlabileceði hakkýnda daha fazla b
için, söz konusu cihazýn kullaným kýlavuzuna bakýn. 

4. Aktarým sýrasýnda Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini ve alýnan resi
tek tek gösterir.

5. Resimler alýndýktan sonra Nokia Görüntü Çerçevesi önceki moda döner v
resimler görüntülenmekte olan resimden sonraki resim olarak kaydedilir.

Yeni resimleri düzenlemek isterseniz bkz: Resimleri düzenleme, sayfa 14

Kendi kendine kýzýlötesi üzerinden resim alma:

Nokia Görüntü Çerçevesi, resim kaynaðý cihazýn varsayýlan dizinindeki tüm 
resimleri kendisi alýr. Nokia Görüntü Çerçevesindeki maksimum resim sayýsý 
Bu sýnýra resim aktarýmý sýrasýnda ulaþýlmasý durumunda aktarým sonlandýrýl
Nokia Görüntü Çerçevesi içine yalnýzca 50 resim kaydedilir.
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1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sýrada olmasýný isterseniz, 
 veya  tuþlarýna, yeni resmi arkasýna kaydetmek istediðiniz resme 

irme 

ü 

mleri 

er ve 

.
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ilerlemek için kýsa bir süre basýn.

2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve uyumlu resim kaynaðý cihazýn kýzýlötesi 
baðlantý noktalarýný birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasýnda bir engel 
bulunmadýðýndan emin olun. Ýzin verilen maksimum uzaklýk 1,5 m ve geç
açýsý 15o olabilir.

3. Resim kaynaðý cihazýn kýzýlötesi baðlantýsýný etkinleþtirin. Bunun nasýl 
yapýlacaðý hakkýnda daha fazla bilgi için, söz konusu cihazýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn. 

4. Aktif kýzýlötesi alma moduna girmek için  tuþuna basýn. Nokia Görünt
Çerçevesi,  simgesini görüntüler.

5. Aktarým sýrasýnda Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini ve alýnan resi
tek tek gösterir.

6. Tüm resimler alýndýktan sonra Nokia Görüntü Çerçevesi önceki moda dön
resimler görüntülenmekte olan resimden sonraki resim olarak kaydedilir.

Yeni resimleri düzenlemek isterseniz bkz: Resimleri düzenleme, sayfa 14
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Bakým ve Onarým
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Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4, yüksek teknoloji kullanýlarak üretilmiþ, üstün tasarým
bir üründür ve dikkatli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler herhangi bir garanti 
yükümlülüðünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanm
yardýmcý olacaktýr. 

• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

• Nokia Görüntü Çerçevesini ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya
buharý, elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareke
parçalarý zarar görebilir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini sýcak yerlerde tutmayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik 
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikl
eðebilir veya eritebilir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini soðuk yerlerde tutmayýn. Normal sýcaklýðýna ulaþtýðýn
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin müdaha
kulaklýklý mikrofon setine zarar verebilir.

• Nokia Görüntü Çerçevesini düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihaz
kullanýmý, iç devre kartlarýna zarar verebilir. 

• Nokia Görüntü Çerçevesini silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri 
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 

• Nokia Görüntü Çerçevesini boyamayýn. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve
biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.
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Nokia Görüntü Çerçevesi düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. Buradaki 
personel size yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.

þvurun 
.
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Çevreye duyarlý bir geri dönüþüm yöntemi için, bölgenizdeki Nokia servis noktasýna ba
ve evde kullanýlan elektronik cihazlarýn atýlmasý konusuyla ilgili yerel mevzuata bakýn


