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DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

Zapoznaj sie uwa¿nie z poni¿szymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e byæ 
niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegó³owe informacje znajdziesz na dalszych 
stronach tej instrukcji.

KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW
Instalacje i naprawy Medalionu i jego akcesoriów zlecaj wy³±cznie specjalistom.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi 
i przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj urz±dzeñ nie przeznaczonych do 
wspó³pracy z Medalionem.

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

WA¯NE:
To urz±dzenie jest wodoodporne. Mo¿na u¿ywaæ go w deszczu, ale nie nale¿y 
zanurzaæ go w wodzie.
Wodoodporno¶æ ³adowarek jest inna ni¿ samego urz±dzenia. £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 urz±dzenie 
poddano dzia³aniu s³onej wody, nale¿y j± szybko zmyæ 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 dopuszczaj do zak³óceñ 
pracy innych urz±dzeñ wykorzystuj±cych promieniowanie podczerwone. Medalion spe³nia 
wymagania normy 'Class 1 Laser Product'.
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Wprowadzenie

Medalion I nale¿y do akcesoriów z kategorii Moda. Dziêki niemu ulubione obrazy 
cyfrowe masz zawsze przy sobie. Medalion I zawiera trzy obrazy standardowe. 
Nowe obrazy ³atwo mo¿na dodaæ z kompatybilnego telefonu lub komputera PC, 
a stare — usun±æ.

Zanim zaczniesz korzystaæ z Medalionu I, przeczytaj uwa¿nie niniejsz± instrukcjê 
obs³ugi.

■ £adowarki i baterie
Ostrze¿enie! Nie próbuj samodzielnie wyjmowaæ baterii. Je¿eli bêdzie konieczna 
wymiana baterii, zleæ j± wykwalifikowanym pracownikom serwisowym.

Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Medalion jest 
przeznaczony do u¿ytku z nastêpuj±cymi ³adowarkami: ACP-8 i ACP-12.

Ostrze¿enie! Korzystaj wy³±cznie z baterii i ³adowarek zatwierdzonych przez 
producenta do u¿ytku z danymi akcesoriami. Stosowanie urz±dzeñ innego typu 
spowoduje uniewa¿nienie gwarancji na Medalion, a mo¿e byæ równie¿ 
niebezpieczne dla u¿ytkownika.

Skontaktuj siê z dealerem, je¶li chcesz wiedzieæ wiêcej o zatwierdzonych do u¿ytku 
bateriach i ³adowarkach.

Gdy od³±czasz przewód zasilaj±cy dowolne urz±dzenie elektryczne, zawsze chwytaj za 
wtyczkê – nigdy za przewód.
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■ Dane techniczne
• Waga: oko³o 34 g

• D³ugo¶æ (maks.)/Szeroko¶æ (maks.)/Grubo¶æ (maks.): 42 mm/53 mm/13 mm

• Wy¶wietlacz: rozdzielczo¶æ 96 * 96, maksymalnie 4096 kolorów

• Czas dzia³ania: maksymalnie 10-15 godzin (w zale¿no¶ci od poziomu 
na³adowania baterii)

• Temperatura dzia³ania: -15oC do 55oC

• Kompatybilno¶æ: aby uzyskaæ informacje na temat kompatybilnych telefonów 
i komputerów, skorzystaj z ulotki zawartej w zestawie urz±dzenia Medalion I.

• Standard IrDA: IrOBEX1.2

• Format i rozmiar obrazów: JPEG, maksymalnie VGA 640 * 480
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1. Opis urz±dzenia

Medalion I i niektóre jego czê¶ci s± wykonane ze stali nierdzewnej.

Medalion I zawiera nastêpuj±ce czê¶ci:

W tej instrukcji obs³ugi klawisze s± oznaczone jako ,  i . 
Mo¿na je naciskaæ na trzy sposoby:

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

• Naci¶nij — naci¶nij klawisz na d³u¿ej ni¿ sekundê
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• Naci¶nij i przytrzymaj — naci¶nij klawisz i przytrzymaj go (funkcja pozostanie 
aktywna a¿ do zwolnienia klawisza)

4. Wy¶wietlacz

5. Port podczerwieni (IR)

6. Z³±cze ³adowarki — odepnij naszyjnik, aby pod³±czyæ ³adowarkê.

Wska¼niki na wy¶wietlaczu

Ten wska¼nik miga, kiedy Medalion I próbuje siê po³±czyæ 
z innym urz±dzeniem.

Ten wska¼nik jest wy¶wietlany ci±gle po nawi±zaniu po³±czenia na 
podczerwieñ. Kiedy Medalion I wysy³a lub odbiera obraz, wska¼nik jest 
animowany.

Utracono po³±czenie na podczerwieñ.

Potwierdza pomy¶lne wys³anie, odebranie lub usuniêcie obrazów.

Medalion I ma przepe³nion± pamiêæ — zapisano oko³o o¶miu obrazów.
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Obrazu nie mo¿na u¿yæ w Medalionie I. Mo¿e on byæ za du¿y lub w 
formacie innym ni¿ JPEG. Zakoñczono po³±czenie na podczerwieñ.

 Bateria ³aduje siê.

Medalion I zaczyna usuwaæ obraz.
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■ Do³±czanie i od³±czanie naszyjnika Medalionu I
Naszyjnik Medalionu I jest mocowany przy u¿yciu z³±czy bagnetowych. Aby 
odpi±æ zaczep naszyjnika, przekrêæ go o 45 stopni (1) i od³±cz naszyjnik (2).

Naszyjnik do³±cza siê, wykonuj±c te ruchy w odwrotnej kolejno¶ci.
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2. Korzystanie z Medalionu I

■ £adowanie baterii
1. Od³±cz naszyjnik Medalionu I (zobacz Do³±czanie i od³±czanie naszyjnika 

Medalionu I na stronie 10) i pod³±cz ³adowarkê do gniazdka.

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

W trakcie ³adowania na wy¶wietlaczu widoczny jest wska¼nik baterii. Po oko³o 
piêciu sekundach Medalion I wy³±cza siê, ale ³adowanie trwa.

Je¿eli ³adowarka jest pod³±czona po raz pierwszy albo Medalionu I nie u¿ywano 
przez d³u¿szy czas, zanim na wy¶wietlaczu pojawi± siê informacje, urz±dzenie 
musi byæ ³adowane co najmniej piêæ minut.
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■ W³±czanie i wy³±czanie
Naci¶nij , aby w³±czyæ Medalion I.

Naci¶nij , aby wy³±czyæ zasilanie.

■ W³±czanie o¶wietlenia
Kiedy urz±dzenie jest w³±czone, jasno¶æ o¶wietlenia t³a zmienia siê. Kiedy 
o¶wietlenie jest przygaszone, naci¶nij krótko , aby w³±czyæ je na oko³o 15 
sekund.

U¿ycie o¶wietlenia zwiêksza wykorzystanie baterii i skraca jej czas dzia³ania.

■ Wy¶wietlanie obrazów
Je¿eli Medalion I zawiera tylko jeden obraz, jest on wy¶wietlany po w³±czeniu 
urz±dzenia.

Je¿eli Medalion I zawiera wiêcej obrazów,

• naci¶nij , aby wybraæ nastêpny obraz

• naci¶nij i przytrzymaj , aby przewijaæ obrazy

■ Wysy³anie obrazu z Medalionu I
Po w³±czeniu Medalionu I wybierz na wy¶wietlaczu obraz, który chcesz wys³aæ.

1. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Medalionu I oraz urz±dzenia 
odbiorczego tak, aby miêdzy nimi nie by³o ¿adnych przeszkód.
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2. Naci¶nij , aby wys³aæ obraz. Pomy¶lne wys³anie obrazu sygnalizuje .

■ Odbieranie obrazu w Medalionie I
Po w³±czeniu Medalionu I mo¿e on odbieraæ obrazy. Aby wy¶wietliæ obrazy, 
Medalion I mo¿e zmieniaæ ich rozmiary lub je przycinaæ. Obrazy oryginalne s± 
równie¿ zapisywane — je¿eli chcesz przes³aæ odebrany obraz, Medalion I wy¶le go 
w pocz±tkowym formacie.

1. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Medalionu I oraz urz±dzenia 
nadawczego tak, aby miêdzy nimi nie by³o ¿adnych przeszkód.

2. Naci¶nij krótko , aby uaktywniæ port podczerwieni Medalionu I, co umo¿liwi 
odbiór obrazu.

3. U¿ytkownik urz±dzenia nadawczego rozpoczyna wysy³anie obrazu. Aby 
uzyskaæ wiêcej informacji o tym, jak rozpocz±æ wysy³anie z drugiego 
urz±dzenia, skorzystaj z jego instrukcji obs³ugi. Pomy¶lne odebranie obrazu 
sygnalizuje .

■ Usuwanie obrazu z Medalionu I
Po w³±czeniu urz±dzenia wybierz na wy¶wietlaczu obraz, który chcesz usun±æ.

Aby rozpocz±æ usuwanie obrazu, naci¶nij jednocze¶nie  i . Wska¼nik  
pokazuje, ¿e bêdziesz usuwaæ obraz.
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Aby usun±æ obraz, ponownie naci¶nij równocze¶nie  i  w ci±gu trzech 
sekund. W przeciwnym razie obrazy nie zostan± usuniête. Obraz znika w ci±gu 
oko³o trzech sekund.

Pamiêtaj o tworzeniu kopii zapasowych obrazów — mo¿esz na przyk³ad wys³aæ je 
do innego urz±dzenia i tam je zapisaæ.

■ Ustawianie godziny
Aby w³±czyæ wy¶wietlanie zegara, naci¶nij krótko  po w³±czeniu 
urz±dzenia. 

W ci±gu piêciu sekund naci¶nij i przytrzymaj , aby przestawiæ 
zegar do przodu, lub naci¶nij i przytrzymaj , aby go cofn±æ.

Po zmianie godziny potwierd¼ j±, naciskaj±c krótko . 
W przeciwnym razie godzina nie zostanie zmieniona.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 14



3. Informacje o bateriach

■ £adowanie i roz³adowywanie baterii
¬ród³em zasilania Medalionu I jest ³adowalna bateria litowo-jonowa.

Pamiêtaj, ¿e nowa bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech cyklach 
³adowania i roz³adowywania!

Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu. Je¶li 
czas pracy baterii staje siê zauwa¿alnie krótszy ni¿ normalnie, oznacza to, ¿e bateriê nale¿y 
wymieniæ na now±.

U¿ywaj wy³±cznie baterii zatwierdzonych przez producenta Medalionu. Równie¿ do 
³adowania baterii stosuj wy³±cznie ³adowarki zatwierdzone przez producenta. Je¿eli 
³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od ¼ród³a zasilania. Nie pozostawiaj Medalionu I 
pod³±czonej do ³adowarki na d³u¿ej ni¿ tydzieñ, poniewa¿ prze³adowanie Medalionu I skraca 
jego ¿ywotn¶æ. Gdy w pe³ni na³adowana bateria pozostaje nieu¿ywana, z up³ywem czasu 
roz³aduje siê samoistnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wp³ywaj± na proces ³adowania baterii.

Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie u¿ywaj niesprawnej ³adowarki lub baterii.

Pozostawianie Medalionu I w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty 
samochód latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci baterii. Staraj 
siê zawsze trzymaæ baterie w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Medalion I 
z przegrzan± lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy 
bateria jest w pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach 
poni¿ej zera.
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Nigdy nie wrzucaj Medalionu I do ognia!

Je¿eli bêdzie konieczne wyjêcie lub wymiana baterii, skorzystaj z us³ug wykwalifikowanego 
personelu serwisowego. Nie próbuj robiæ tego samodzielnie. Aby przekazaæ Medalion I wraz 
z bateri± do recyklingu, skontaktuj siê z miejscowym punktem serwisowym firmy Nokia lub 
zapoznaj siê z lokalnymi przepisami na ten temat.
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Eksploatacja i konserwacja

Medalion I nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki i wymaga umiejêtnego 
pos³ugiwania siê nim. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek zapewni spe³nienie wszystkich 
warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzenia przez wiele lat. 

• Przechowuj akcesoria w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

• Medalion I powinien byæ zawsze suchy. Opady, du¿a wilgotno¶æ i ciecze zawieraj±ce 
zwi±zki mineralne mog± powodowaæ korozjê obwodów elektronicznych.

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

• Nie przechowuj Medalionu I w wysokiej temperaturze. Skraca ona ¿ywotno¶æ baterii 
i podzespo³ów elektronicznych, mo¿e spowodowaæ odkszta³cenia, a nawet stopienie 
elementów plastykowych.

• Nie przechowuj Medalionu I w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy Medalion I 
ogrzewa siê (do normalnej temperatury), w jego wnêtrzu gromadzi siê wilgoæ, co mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ Medalionu I. Niefachowa ingerencja mo¿e spowodowaæ jego 
uszkodzenie.

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

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

• Nie maluj i nie lakieruj Medalionu I. Farba lub lakier mog± skleiæ ruchome czê¶ci 
Medalionu I i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.
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Je¶li stwierdzisz usterki w dzia³aniu Medalionu I, dostarcz go do najbli¿szego 
autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±zaniu problemu i w ewentualnej 
naprawie.
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■ Kompatybilno¶æ z innymi urz±dzeniami
Wymagania dotycz±ce kompatybilno¶ci Medalionu I z komputerami PC:

• System operacyjny Windows 2000 lub Windows XP

• £±cze podczerwieni

Wymagania dotycz±ce kompatybilno¶ci Medalionu I z telefonami:

• £±cze podczerwieni oraz mo¿liwo¶æ wysy³ania i odbierania przez nie obrazów.

Medalion I jest kompatybilny z nastêpuj±cymi telefonami firmy Nokia:

• Communicator 9210

• Communicator 9210i

• 7650

• 3650

• 6650

• 6220

• 7600

• 6600

• 3200
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