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DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej informacji uzyskasz, 
zapoznaj±c siê z pe³n± instrukcj± u¿ytkownika.

PROFESJONALNY SERWIS
Naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany personel.

WODOODPORNO¦Æ
To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±.
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1. Wprowadzenie

Dziêki Rozrywkowej obudowie Nokia Xpress-onTM mo¿esz wyraziæ swój styl i 
przekazywaæ informacje – z d¼wiêkiem lub bez – machaj±c telefonem Nokia 
3220 w powietrzu. Obudowa zawiera równie¿ dwie gry, w które mo¿esz graæ, 
przechylaj±c telefon i wykonuj±c nim inne ruchy. 

Obudowa jest dostarczana wraz ze specjalnym z³±czem, które nale¿y pod³±czyæ do 
telefonu. Z³±cze to znajdziesz w pakiecie sprzeda¿nym, pod obudow±.

W niniejszej instrukcji obs³ugi opisano sposób instalacji przedniej i tylnej czê¶ci 
Rozrywkowej obudowy Nokia Xpress-on, a tak¿e zasady korzystania z gier oraz z 
aplikacji Wave message do przekazywania.

Przeczytaj uwa¿nie tê instrukcjê, zanim zaczniesz korzystaæ z Rozrywkowej 
obudowy Nokia Xpress-on. Zapoznaj siê te¿ z instrukcj± obs³ugi telefonu Nokia 
3220, która zawiera wa¿ne wskazówki na temat bezpiecznej eksploatacji i 
konserwacji urz±dzedznia. Wiêcej informacji o tym produkcie znajdziesz pod 
adresem www.nokia.com/support lub w polskiej witrynie internetowej firmy 
Nokia.

Telefon Nokia 3220 z zainstalowan± Rozrywkow± obudow± Nokia Xpress-on nie 
mo¿e byæ na ogó³ u¿ywany z innymi akcesoriami.

Rozrywkowa obudowa Nokia Xpress-on jest zasilana z baterii telefonu. 
Korzystanie z tej obudowy mo¿e wiêc powodowaæ szybsze roz³adowywanie 
baterii.
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2. Instalacja

Uwaga: przed zdjêciem obudowy wy³±cz zasilanie i od³±cz od telefonu ³adowarkê 
oraz inne urz±dzenia. Zmieniaj±c obudowy, unikaj dotykania elementów 
elektronicznych. Korzystaj z urz±dzenia i przechowuj je zawsze z za³o¿onymi 
obudowami.

Ogólne instrukcje dotycz±ce zmieniania przedniej i tylnej obudowy telefonu 
Nokia 3220 znajdziesz w do³±czonej do telefonu instrukcji obs³ugi.

Aby zainstalowaæ Rozrywkow± obudowê Nokia Xpress-on i jej z³±cze:

1. Z telefonu Nokia 3220 zdejmij 
oryginaln± tyln± obudowê. Wyjmij 
gumow± czê¶æ z pokazanego na 
rysunku otworu. Do tego otworu w³ó¿ 
z³±cze dostarczone wraz z obudow±. Do 
wyjêcia gumowej czê¶ci i w³o¿enia 
z³±cza nie u¿ywaj ¿adnych narzêdzi. Po 
prawid³owym w³o¿eniu z³±cza, nie 
wyjmuj go ju¿ z otworu.

2. Zainstaluj przedni± czê¶æ Rozrywkowej obudowy Nokia Xpress-on.

3. Zainstaluj tyln± czê¶æ Rozrywkowej obudowy Nokia Xpress-on.

4. W³±cz telefon.

5. W telefonie ustaw prawid³ow± datê i godzinê.
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Obudowa sama i automatycznie zainstaluje aplikacjê Cover Browser w 
podmenu Kolekcja menu Aplikacje.

6. Aby zainstalowaæ dwie gry oraz aplikacjê Wave message do przekazywania, w 
podmenu Kolekcja wybierz pozycjê Cover browser, a nastêpnie wybierz 
aplikacje do zainstalowania. Aplikacja Wave message jest dodawana do 
podmenu Kolekcja, natomiast gry do podmenu Gry. Instalacja trwa kilka minut.

Je¶li nie zainstalujesz od razu wszystkich trzech aplikacji, pozosta³e mo¿esz 
zainstalowaæ pó¼niej, korzystaj±c z aplikacji Cover browser.

Zawsze sprawdzaj, czy data i godzina s± w telefonie prawid³owo ustawione.

Je¶li przy próbie uruchomienia aplikacji „Wave message” lub jakiej¶ gry ruchowej 
pojawi siê komunikat, ¿e obudowa nie jest za³o¿ona, zdejmij tê obudowê, za³ó¿ j± 
jeszcze raz i ponów próbê.

Urz±dzenie i jego akcesoria mog± mieæ czê¶ci o niewielkich rozmiarach. Nale¿y je 
przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.
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3. Korzystanie z aplikacji Wave message

Aplikacja Wave message umo¿liwia tworzenie napisów ¶wietlnych. Aby 
uruchomiæ tê aplikacjê, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz pozycje 
Aplikacje, Kolekcja, a nastêpnie pozycjê Wybierz aplikacjê, przejd¼ do Wave 
message i naci¶nij Otwórz lub .

■ Wybieranie jêzyka aplikacji
Gdy pierwszy raz uruchomisz aplikacjê Wave message, automatycznie zostanie 
wybrany jêzyk aktualnie u¿ywany w telefonie, je¶li jest on równie¿ dostêpny w 
aplikacji. 

Je¶li jêzyk u¿ywany w telefonie nie jest dostêpny w aplikacji, pojawi siê pytanie, 
czy chcesz podj±æ próbê pobrania tego jêzyka przez GPRS (General Packet Radio 
Service) lub przez  HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Naci¶nij Tak, aby 
pobraæ dany jêzyk, lub Nie, aby w aplikacji u¿ywaæ jêzyka angielskiego.

Aby mo¿liwe by³o korzystanie z us³ugi sieciowej GPRS lub HSCSD, nale¿y w menu 
Web telefonu Nokia 3220 zdefiniowaæ ustawienia przegl±darki na potrzeby 
po³±czenia z internetem. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale¼æ 
w instrukcji obs³ugi telefonu.

Informacje o dostêpno¶ci us³ug GPRS i HSCSD, zwi±zanych z nimi op³atach i 
odpowiednich ustawieniach mo¿na uzyskaæ u operatora lub us³ugodawcy.
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Rzeczywista kwota wynikaj±ca z faktury za po³±czenia telefoniczne i us³ugi 
sieciowe us³ugodawcy mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od sieci, sposobu zliczania 
czasu po³±czeñ, podatków itp.

■ Tworzenie tekstowej wiadomo¶ci ¶wietlnej
Uruchom aplikacjê Wave message i wybierz Utwórz wiadom. Wprowad¼ tre¶æ 
wiadomo¶ci o d³ugo¶ci do 15 znaków. Aby wstawiæ bu¼kê, naci¶nij Opcje i wybierz 
Wstaw bu¼kê.

Chc±c pokazaæ wiadomo¶æ ¶wietln±, naci¶nij Poka¿. Patrz równie¿ Wy¶wietlanie 
wiadomo¶ci ¶wietlnej w powietrzu, str. 11. Aby zapisaæ wiadomo¶æ do 
pó¼niejszego wykorzystania, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz.

Telefon mo¿esz tak ustawiæ, ¿eby odtwarza³ d¼wiêki, gdy bêdziesz nim machaæ 
w powietrzu: w g³ównym menu aplikacji Wave message wybierz Ustawienia i 
Lista d¼wiêków.

■ Tworzenie wiadomo¶ci ¶wietlnej zawieraj±cej obraz
Uruchom aplikacjê Wave message i wybierz Utwórz obraz. Narysuj jaki¶ obraz. Gdy 
obraz bêdzie gotowy, to ¿eby go pokazaæ w wiadomo¶ci ¶wietlnej, naci¶nij Opcje i 
wybierz Poka¿.

Rysuj±c obraz, mo¿esz korzystaæ z nastêpuj±cych funkcji:

• Do poruszania kursorem u¿ywaj klawiszy przewijania. Mo¿esz te¿ u¿yæ 
klawiszy 2, 4, 6 i 8 do poruszania kursorem odpowiednio w górê, w lewo, 
w prawo i w dó³.
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• Je¶li obraz nie mie¶ci siê ca³y na ekranie edycji, mo¿esz wybraæ jego fragment, 
przesuwaj±c ramkê wyboru w lewo lub w prawo na mniejszym ekranie.

• Aby wybraæ tryb rysowania, naci¶nij Opcje i wybierz Zmieñ tryb, po czym 
wybierz Rysuj (¿eby narysowaæ liniê) lub Zwyk³y (¿eby narysowaæ pojedyncz± 
kropkê). Inny sposób: w trakcie rysowania naci¶nij 1. Wska¼nik trybu 
rysowania widoczny jest powy¿ej ekranu edycji, po lewej stronie wy¶wietlacza.

Po wybraniu trybu Zwyk³y mo¿esz narysowaæ kropkê lub zmieniæ kolor 
narysowanej kropki przez nacisniêcie 5. Tryb Zwyk³y jest domy¶lnym trybem 
rysowania.

W trybie Rysuj mo¿esz nacisn±æ 5, ¿eby podnie¶æ pisak (przesun±æ kursor) lub 
go opu¶ciæ i dalej rysowaæ.

• Aby wymazaæ fragment obrazu, naci¶nij Opcje, wybierz Zmieñ tryb i Gumka. 
Inny sposób: w trakcie rysowania naci¶nij 3. U¿ywaj±c gumki, mo¿esz nacisn±æ 
5, ¿eby gumkê podnie¶æ (przesun±æ kursor) lub j± opu¶ciæ.

• Aby wype³niæ zamkniêty obszar, naci¶nij Opcje, wybierz Zmieñ tryb i Wype³nij. 
Inny sposób: w trakcie rysowania naci¶nij 7. Przesuñ kursor na ¿±dany obszar i 
naci¶nij 5, ¿eby ten obszar wype³niæ.

• Aby do narysowanego obrazu wstawiæ inny obraz, naci¶nij Opcje i wybierz 
Wstaw obraz. Wybierz folder, w którym znajduje siê ¿±dany obraz (Archiwum 
lub Szablony), wska¿ ten obraz i naci¶nij Wstaw. Przesuñ wstawiony obraz na 
¿±dane miejsce, naci¶nij Opcje i wybierz OK. Aby usun±æ wstawiony obraz, 
naci¶nij Opcje i wybierz Cofnij.



11Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Aby do obrazu dodaæ tekst, naci¶nij Opcje i wybierz Wstaw tekst. Napisz 
¿±dany tekst i naci¶nij Wstaw. Przesuñ tekst na ¿±dane miejsce, nacisnij Opcje 
i wybierz OK. Aby usun±æ wstawiony tekst, naci¶nij Opcje i wybierz Cofnij.

• Aby zapisaæ obraz w folderze Archiwum, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz.

• Aby wyczy¶ciæ ekran, nie zapisuj±c obrazu, naci¶nij Opcje i wybierz Wyczy¶æ 
ekran.

■ Wy¶wietlanie wiadomo¶ci ¶wietlnej w powietrzu
Aby wy¶wietliæ wiadomo¶æ, ustaw telefon tyln± ¶cianka skierowan± do osoby, 
której chcesz wiadomo¶æ pokazaæ, i miarowo machaj nim w powietrzu. Diody 
umieszczone na tylnej ¶ciance „namaluj±” wiadomo¶æ w powietrzu. ¦wiec±ce 
diody s± najlepiej widoczne w ciemno¶ci lub na ciemnym tle i z odleg³o¶ci od 1 do 
6 metrów. 

Je¶li wiadomo¶æ nie jest widoczna, spróbuj szybciej machaæ telefonem z boku na 
bok. Aby poznaæ optymaln± szybko¶æ i po³o¿enie telefonu podczas machania, 
mo¿esz poæwiczyæ tê czynno¶æ na przyk³ad przed lustrem.

■ Wy¶wietlanie w powietrzu wcze¶niej przygotowanej 
wiadomo¶ci ¶wietlnej

Uruchom aplikacjê Wave message i wybierz folder (Archiwum lub Szablony), w 
którym zapisana zosta³a wiadomo¶æ. Przejd¼ do ¿±danej wiadomo¶ci i naci¶nij 
Poka¿ (w folderze Szablony) lub naci¶nij Opcje i wybierz Poka¿ (w folderze 
Archiwum).
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Je¶li wiadomo¶æ zapisan± w folderze Archiwum chcesz edytowaæ lub usun±æ, 
naci¶nij Opcje i wybierz Edytuj lub Usuñ.

■ Przegl±danie instrukcji na temat korzystania z aplikacji
Uruchom aplikacjê Wave message, wybierz Instrukcje oraz ¿±dany temat.

■ Zmiana ustawieñ aplikacji
Uruchom aplikacjê Wave message i wybierz Ustawienia. Mo¿esz wtedy wybraæ 
d¼wiêk towarzysz±cy pokazywanej w powietrzu wiadomo¶ci (Lista d¼wiêków), 
ustawiæ g³o¶no¶æ tego d¼wiêku lub go w³±czyæ albo wy³±czyæ. 

Mo¿esz równie¿ spróbowaæ pobraæ do aplikacji ten sam jêzyk, który jest aktualnie 
u¿ywany w telefonie (Jêzyk). Ustawienie opcji Jêzyk jest dostêpne tylko wtedy, gdy 
przy pierwszym uruchamianiu aplikacji Wave message jêzyk nie zosta³ 
automatycznie wybrany ani specjalnie pobrany. Wiêcej o tym przeczytasz w 
punkcie Wybieranie jêzyka aplikacji, na stronie 8.
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4. Korzystanie z gier 

Rozrywkowa obudowa Nokia Xpress-on zawiera dwie gry: AirExpress oraz 
SwampRacer, w których sterowanie odbywa siê przez przechylanie telefonu w 
kierunku od siebie, do siebie, w lew± oraz w praw± stronê. Wykonywane ruchy s± 
wykrywane przez zamontowany w obudowie czujnik przyspieszenia.

Aby uruchomoæ jedn± z tych gier, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Aplikacje, Gry i Wybierz grê. Wybierz AirExpress lub SwampRacer, po czym 
naci¶nij Otwórz lub .

Szczegó³owe informacje o korzystaniu z danej gry uzyskasz, wybieraj±c w jej 
g³ównym menu pozycjê Instrukcje. 

Ogólne informacje na temat u¿ywania aplikacji JavaTM znajdziesz w instrukcji 
obs³ugi telefonu Nokia 3220.

■ Ustawienia gier
Ka¿da z gier ma odrêbne ustawienia umo¿liwiaj±ce jej dostosowanie do upodobañ 
u¿ytkownika. Mo¿liwe jest skalibrowanie czujnika przyspieszenia, ustawienie 
czu³o¶ci sterowania oraz wybór typu sterowania (tylko w przypadku gry 
SwampRacer). Aby uzyskaæ dostêp do tych ustawieñ, przejd¼ do menu ustawieñ 
okre¶lonej gry i wybierz ¿±dan± opcjê.

Aby skalibrowaæ czujnik, przytrzymaj telefon przez sekundê w pozycji, w jakiej go 
zwykle trzymasz w trakcie gry.
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Przez ustawienie czu³o¶ci mo¿esz zdecydowaæ, jak mocno chcesz przechylaæ 
telefon, ¿eby sterowaæ ¶lizgaczem lub samolotem. Czu³o¶æ tê mo¿esz równie¿ 
zmieniaæ w trakcie gry, naciskaj±c klawisze od 1 do 5.

Ustawienie typu sterowania pozwoli Ci okre¶liæ sposób zachowania siê pojazdu, 
gdy bêdziesz nim manewrowaæ w grze SwampRacer.

Aby ustawiæ d¼wiêki, ¶wiat³a i wibracje w grach, w trybie gotowo¶ci naci¶nij 
Menu, wybierz Aplikacje, Gry, Ustaw. aplikacji i na koniec ¿±dan± opcjê.

■ AirExpress
Gra AirExpress umo¿liwia swobodny lot nad egzotycznym archipelagiem. Podczas 
przebijania balonów (w trybie wy¶cigu) lub dorêczania rozmaitych przesy³ek (w 
trybie dostaw) musisz uwa¿aæ na wieloryby i wybuchaj±ce wulkany.

Samolotem mo¿esz sterowaæ przez przechylanie telefonu. Wiêcej o sterowaniu 
dowiesz siê, gdy w grze AirExpress wybierzesz Instrukcje.

■ SwampRacer
SwampRacer jest wielce emocjonuj±c± zabaw± w wy¶cigi super szybkich ¶lizgaczy 
na bagnistych rozlewiskach.

¦lizgaczem mo¿esz manewrowaæ przez przechylanie telefonu. Wiêcej o tym 
manewrowaniu dowiesz siê, gdy w grze SwampRacer wybierzesz Instrukcje.
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Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te¿ 
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.
• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju 

ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych.
• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Mo¿e to 

spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.
• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog± byæ 

przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, 
odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do swojej 
normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c 
uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne obchodzenie siê z 

nim mo¿e spowodowaæ uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i 
delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych 
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ 
prawid³owe dzia³anie.

• Do czyszczenia soczewek czujników ¶wiat³a u¿ywaj kawa³ka miêkkiej, czystej i suchej 
tkaniny.

Je¶li urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym serwisie.


