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BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Olvassa el az alábbi egyszerû útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sõt 
törvénysértõ lehet. Mindezekrõl ebben a kézikönyvben további információt is talál.

SZAKSZERÛ SZERVIZ
A Nokia Image Viewer készüléket csak képzett szakember javíthatja.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Másik készülékhez való csatlakoztatás elõtt, a biztonsági elõírások megismerése 
érdekében olvassa el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztasson 
inkompatibilis készülékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A Nokia Image Viewer nem vízálló. Mindig tartsa szárazon.

FONTOS:
Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsa mások szemébe. Ügyeljen arra, hogy 
ne zavarjon más infravörös eszközöket. A távirányító 1. osztályú lézertermék.

Tápegységek és elemek
Mielõtt a készülékkel használja, ellenõrizze a tápegység típusszámát. A Nokia Image Viewer 
az alábbi típusú tápegységekkel használható: ACP-8, ACP-9 és ACP-12, valamint szabványos 
AAA elemekkel. 

Figyelmeztetés: Csak olyan elemeket és tápegységet használjon, amelyet a gyártó 
ehhez a tartozékhoz jóváhagyott. Más típusok használata érvényteleníti a tartozékra 
vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellett veszélyes is lehet.



5Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

FONTOS:
A tápegységet csak száraz körülmények között használja, és soha ne helyezze 
feszültség alá a készüléket a tápegységen keresztül, ha a készülék, a tápegység, 
vagy azok bármely tartozéka nedves vagy vizes. 

Soha ne használjon sérült elemet vagy tápegységet.

Soha ne zárja rövidre az elemeket!

Az elemeket soha ne dobja tûzbe!

Az elemeket a helyi rendszabályoknak (pl. újrahasznosítás) megfelelõen távolítsa 
el. Soha ne dobja õket a háztartási hulladék közé.

Bevezetés

A Nokia Image Viewer SU-5 segítségével tévéképernyõn vagy videokivetítõn 
jeleníthetõk meg képek. A Nokia Image Viewer használatával a vele kompatibilis 
telefonon vagy a külön megvásárolható MMC-kártyán tárolt képek jeleníthetõk 
meg.

Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielõtt a Nokia Image Viewer 
készüléket használatba venné. A telefon funkcióival kapcsolatban részletes 
tájékoztatást a telefon felhasználói kézikönyvében talál. Olvassa el a telefon 
felhasználói kézikönyvében található fontos biztonsági és karbantartási 
tudnivalókat, a külsõ eszközök csatlakoztatására vonatkozóan pedig 
tanulmányozza át a televízió használati utasítását.
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■ Technikai adatok
• Tömeg elemekkel: 220 g

• A fõegység méretei:

• Hosszúság: 95 mm

• Szélesség: 94 mm

• Vastagság: 48 mm

• A távirányító méretei:

• Hosszúság: 95 mm

• Szélesség: 33 mm

• Vastagság: 11 mm

• Mûködési idõtartam: 

• Fõegység AAA elemekkel: legfeljebb 2 óra. (Becsült érték, az értékesítési 
csomagban található elemekre vonatkozóan. Más elemek esetén a mûködés 
idõtartama az elemek minõségétõl függõen változik.)

• Távirányító gombelemmel: legfeljebb 50 hét (heti háromszori használat, 
napi 250 kattintás esetén).

• Mûködési hõmérséklet: –5o C és 55o C között

• Képmegjelenítõ készülékekkel való kompatibilitás: A Nokia Image Viewer 
a PAL és az NTSC szabvánnyal kompatibilis. A Nokia Image Viewer készüléket 
AV-csatlakozóval egy kompatibilis videokivetítõhöz is csatlakoztathatja.
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A SECAM szabványú tévékészülékek esetén külön adapterre van szükség. Ezt az 
értékesítési csomag nem tartalmazza. A SECAM adaptert elektromos 
tartozékokat árusító üzletekben szerezheti be.

• Telefonokkal való kompatibilitás: A Nokia Image Viewer kompatibilis a legtöbb 
Pop-PortTM csatlakozóval ellátott, MMS átvitelére képes Nokia telefonnal. 
Az MMC-kártya révén a képmegjelenítõ kompatibilis az összes olyan telefonnal, 
amelyben MMC-kártya van (ilyen például a Nokia 9210-es telefon).

• Tápellátás: Négy szabványos AAA elem, illetve Nokia ACP-8, ACP-9 vagy 
ACP-12 tápegység

Ha a Nokia Image Viewer a tápegységre van csatlakoztatva, nem használja 
és nem is tölti az elemeket.

Ha energiaforrásként elemeket használ, a Nokia Image Viewer 10 perc után 
automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált, ha Ön egyetlen 
vezérlõbillentyût sem nyomott le. Ha az elemek kezdenek lemerülni, egy ikon 
jelenik meg a tévéképernyõn, és a Nokia Image Viewer 3 perccel késõbb 
kikapcsol. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomja le 
a fõegység- vagy távirányítógombok valamelyikét.

• Kapcsolat: fix RCA-csatlakozó televízióhoz, fix Pop-PortTM-csatlakozó 
telefonokhoz, MMC-kártyaolvasó az MMC-kártyához és infravörös kapcsolat 
a távirányítóhoz.

• Támogatott képformátumok: JPEG és GIF (nem animált GIF)

• Támogatott képméret: legfeljebb 1600 * 1200 képpont
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• Belsõ átmeneti tároló mérete: 4,5 MB (Legfeljebb 150 db 30 kB méretû kép 
tárolható, ha a Nokia Image Viewer be van kapcsolva. A képek maximális 
száma a képmérettõl függ. A tápellátás megszûnésekor a belsõ átmeneti tároló 
memóriájában levõ összes kép elvész. Ne felejtsen el biztonsági másolatot 
készíteni fontos adatairól.)
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1. Áttekintés

A Nokia Image Viewer elemei:

1. Fõegység

2. Távirányító

3. Be- és kikapcsoló gomb 

4. Elõreléptetés/Memóriaváltás gomb 

5. Törlés gomb 

6. Elforgatás/Diavetítés gomb 

7. Mentés gomb 

8. Tápellátás-állapot jelzõfénye (vörös)

A vörös fény világít, ha a Nokia Image 
Viewer be van kapcsolva. A jelzõfény villog, ha a Nokia Image Viewer a hozzá 
csatlakoztatott telefonról képeket vesz át.

9. Tápegység jelzõfénye (zöld)

A zöld fény világít, ha a Nokia Image Viewer a tápellátást nem az elemekrõl, 
hanem a tápegységrõl kapja.

10. Infravörös port
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A távirányító elemei:

1. Infravörös port

2. Elforgatás gomb 

3. Diavetítés gomb 

4. Visszaléptetés gomb 

5. Elõreléptetés gomb 

6. Mentés gomb 

7. Memóriaváltás gomb

8. Törlés gomb 

A gombokat kétféleképpen lehet használni.

• Lenyomva – röviden nyomja le a gombot, majd azonnal engedje fel.

• Lenyomás után lenyomva tartva – a gombot legalább három másodpercig 
nyomja.

A kijelzõ jelzései

Be- és kikapcsolás.

A telefon alapértelmezett képmappája nem található.

A telefon alapértelmezett képmappája üres.
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Képfeldolgozás folyamatban.

Az MMC-memória van kiválasztva.

A készülékben nincs MMC-kártya.

A telefonmemória van kiválasztva.

Az MMC-kártya megtelt.

Az MMC-kártya nem kompatibilis.

A Nokia Image Viewer egy vagy több képet sikeresen mentett az 
MMC-kártyára.

Akkor jelenik meg, ha a diavetítés nem fut, és rövid ideig lenyomják 
a diavetítés gombot.

A diavetítés során a képek 4 másodpercenként váltják egymást.

A diavetítés során a képek 8 másodpercenként váltják egymást.
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Diavetítés szüneteltetve.

Az elem feszültségszintje alacsony.

Az elem feszültségszintje kritikus. Cserélje ki az elemeket, 
vagy csatlakoztassa a Nokia Image Viewert a tápegységre.

Nem kompatibilis töltõ.

Törlés jóváhagyása – törléshez tartsa lenyomva a gombot legalább három 
másodpercig.

A kép sikeresen törlõdött a Nokia Image Viewer készülékrõl vagy 
az MMC-kártyáról – attól függõen, hogy melyik a kiválasztott 
memóriaegység.

Hiba történt.

A mûvelet sikeresen végrehajtva.
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2. A Nokia Image Viewer elsõ használata

1. Nyissa fel a fõegységet a kioldógomb (1) 
megnyomásával.

Megjegyzés: Mielõtt a fõegységet felnyitná, mindig 
kapcsolja ki az eszközt, és húzza ki a tápegységet és 
az egyéb kiegészítõket.

2. Emelje fel a fõegység fedelét (2).

3. Tekerje le az RCA-csatlakozó kábelét az elemtartó 
fedelérõl (3). Távolítsa el az elemtartó fedõlapját, 
a nyíl irányában felfelé csúsztatva.
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4. Helyezze be az AAA elemeket (4), majd csúsztassa 
helyére a fedõlapot.

5. Ellenõrizze, hogy az NTSC/PAL kapcsoló (5) megfelelõ 
állásban van-e.

6. Helyezze az MMC-kártyát (6) a nyílásba úgy, hogy az 
érintkezõket tartalmazó felülete a fõegység teteje felé 
nézzen (ahol a gombok találhatók).

Nyomja be, és ezzel rögzítse a kártyát. Ha a rögzítést 
fel szeretné oldani, kissé nyomja be ismét a kártyát.

7. Az RCA-kábelt igazítsa az erre kiképzett horonyba (7), 
és csukja be a fõegységet.

8. A távirányító elemét az ábrán látható módon kell 
a készülékbe helyezni.

A Nokia Image Viewer távirányító a hozzá mellékelt CR2032 gombelemet 
használja tápellátásként. Ha a távirányító eleme lemerül, a Nokia Image Viewer 
a fõegységen található vezérlõgombokkal mûködtethetõ.
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9. A tápegység vezetékét dugja a Nokia 
Image Viewer hátsó csatlakozójába, 
majd a tápegységet csatlakoztassa 
a fali csatlakozóaljzatba.

10.A Nokia Image Viewer bekapcsolásához 
nyomja le és tartsa lenyomva a  
gombot a fõegységen.

11.Csatlakoztassa a Nokia Image Viewer RCA-kábelét egy tévékészülékhez.

Ha tévékészülékén nincs RCA-bemenet, RCA/SCART átalakítóra lesz szüksége, 
amelyet egy elektronikus tartozékokat árusító boltban szerezhet be. Ha nagy 
képernyõs tévékészüléket használ, a képarányt 4/3 értékre kell állítania.

12.Váltson a tévékészülék RCA bemeneti csatornájára. Ha a helyes csatornát 
választotta, a televízió képernyõjén megjelenik a Nokia embléma.

13.Tekerje le a Pop-PortTM kábelt a fõegység aljáról, és csatlakoztassa a 
kompatibilis telefon Pop-PortjáhozTM. Ellenõrizze, hogy telefonja be van-e 
kapcsolva.

Amíg a telefonról a képek átadása zajlik, a tévékészülék képernyõjén 
folyamatjelzõ sáv látható. Amíg a folyamatjelzõ sáv látható, a fõegység- vagy 
távirányítógombok lenyomásának nincs hatása. Ha a folyamatjelzõ sáv már 
nem látható, kapcsolja ki a telefont, majd kapcsolja be újra.

Megjegyzés: Miután a Nokia Image Viewer átvette a telefonon levõ képeket 
saját belsõ memóriájába, a képeket akkor is meg tudja tekinteni, ha a telefont 
kihúzza a Pop-PortTM csatlakozóból. Amikor ismét telefont csatlakoztat 
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a Pop-PortTM csatlakozóra, törli azokat a képeket, amelyeket korábban másolt 
a belsõ memóriába.

■ A tápellátás be- és kikapcsolása
Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a fõegységen a Nokia Image Viewer 
bekapcsolásához.

A kikapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.

Megjegyzés: A készülék távirányítóval nem kapcsolható be, illetve ki.

3. A Nokia Image Viewer használata

■ A Nokia Image Viewer memóriája és képformátumai
A Nokia Image Viewer a JPEG és a GIF képformátumokat támogatja, 1600 * 1200 
képpontos méretig. A Nokia Image Viewer úgy nagyítja vagy kicsinyíti a képeket, 
hogy azok a lehetõ legjobban kitöltsék a képernyõt.

A Nokia Image Viewer mind az MMC-kártyán, mind a csatlakoztatott telefonon 
tárolt képek megjelenítésére alkalmas. Ha a telefon memóriája van kiválasztva 
tárolóhelyként, akkor a Nokia Image Viewer a telefon SU-5 nevû mappájából veszi 
át a képeket, vagy ha ilyen mappát nem talál, akkor a telefon alapértelmezett 
képmappáját használja. A telefon típusától és a telefonon kiválasztott nyelvtõl 
függõen ez az alapértelmezett mappa eltérõen jelenhet meg a különbözõ 
telefonokon. Az alapértelmezett képmappa pontos nevérõl és helyérõl a telefon 
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használati útmutatójában talál tájékoztatást. Ha az MMC-kártya van kiválasztva 
tárolóhelyként, akkor a Nokia Image Viewer az MMC-kártya gyökérkönyvtárából, 
az „Images" mappából, valamint a „DCF" mappából veszi át a képeket. Ha a Nokia 
Image Viewer programban telefonról MMC-kártyára másol képeket, akkor 
a képek az „Images" mappába kerülnek. Ha nincs ilyen mappa, akkor a program 
a gyökérkönyvtárba másolja azokat. Bár a Nokia Image Viewer a megjelenítés 
elõtt átméretezi a képeket, az MMC-kártyán az eredeti formátumban tárolja 
azokat.

Amikor egy telefonról kívánja a képeket megjeleníteni, a Nokia Image Viewer 
a telefonon levõ képeket átveszi, és azokat egy belsõ átmeneti memóriában 
tárolja. Ha az átmeneti memóriában nem fér el az összes kép, a Nokia Image 
Viewer automatikusan ciklikusan cseréli a képeket az átmeneti memóriában. 
Ez azt jelenti, hogy a telefonban tárolt összes kép megjeleníthetõ még akkor is, ha 
azok az átmeneti tárolóban nem férnek el egyidejûleg. A telefon leválasztása után 
az átmeneti tárolóban õrzött képeket továbbra is megjelenítheti, mindaddig, amíg 
egy újabb telefont nem kapcsol a készülékhez, vagy ki nem kapcsolja a Nokia 
Image Viewer eszközt. Az átmeneti tárolóban õrzött összes kép törlõdik, amint 
a képmegjelenítõ eszközt kikapcsolja, vagy egy újabb telefonnal kapcsolja össze.

■ A Nokia Image Viewer használata elõtt
Mielõtt használni kezdené a Nokia Image Viewert, ellenõrizze az alábbiakat 
a tévékészüléken, a telefonkészüléken és a Nokia Image Vieweren:
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Tévékészülék:

1. A televízió be van kapcsolva, és a megfelelõ RCA bementi csatorna van 
kiválasztva.

2. Ha nagy képernyõs tévékészüléket használ, a képarányt 4/3 értékre kell 
beállítania.

3. Csatlakoztassa a Nokia Image Viewer RCA-kábelét a tévékészülék 
RCA-csatlakozójához.

Telefon:

1. A telefon be van kapcsolva.

2. A Nokia Image Viewer a kompatibilis telefon Pop-PortTM csatlakozójához 
csatlakozik.

Minden alkalommal, amikor telefont csatlakoztat a Nokia Image Viewerhez, 
a televízó képernyõjén folyamatjelzõ sáv látható amíg a telefonról a képek 
átadása zajlik. Amíg a folyamatjelzõ sáv látható, a fõegység- vagy 
távirányítógombok lenyomásának nincs hatása.

Nokia Image Viewer:

1. A Nokia Image Viewer be van kapcsolva, és a Nokia embléma megjelent 
a tévéképernyõn.

2. Amennyiben távirányítót használ, az legfeljebb 7 méter távolságra lehet 
a fõegységtõl, és nem lehet semmilyen tárgy a fõegység és a távirányító 
infravörös portja között.
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■ Memóriaválasztás
A tévéképernyõ alsó sarkában látható ikon jelzi, hogy melyik memória van 
kiválasztva. A telefonmemória ( ) ikon azt jelenti, hogy a készülékhez kapcsolt 
telefon képeit lehet megjeleníteni. Az MMC-memória ( ) ikon azt jelzi, hogy 
a Nokia Image Viewer eszközbe helyezett MMC-kártya képeit lehet megjeleníteni.

A Nokia Image Viewer a bekapcsoláskor alapbeállításként a telefonmemóriát 
választja ki. Ha nincs hozzákapcsolt telefon, a Nokia Image Viewer megkísérel 
átkapcsolni az MMC-memóriára. Ha a képmegjelenítõben nincs MMC-kártya, 
és telefon sincs hozzá csatlakoztatva, az  ikon jelenik meg.

A használni kívánt memória váltásához nyomja le a  gombot a távirányítón, 
vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a fõegységen.

■ Képek megjelenítése
Megjeleníthetõ egyetlen kép, vagy diavetítésként képek egy csoportja.

Képek egyesével történõ megtekintése:

1. Diavetítés közben annak leállításához nyomja le a  gombot a távirányítón, 
vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a fõegységen.

2. Nyomja le a  vagy a  gombot a távirányítón, és a képeken végiglépkedve 
válassza ki a megjelenítendõ képet. Ha a  vagy a  gombot lenyomás után 
nyomva tartja, a képek léptetése automatikusan megtörténik.

Ha a fõegységet használja az elõreléptetéshez, nyomja le a  gombot. 
Megjegyzés: ha a  gombot lenyomja és nyomva tartja, nem a képek 
léptetése, hanem memóriaváltás történik.
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Diavetítés:

1. Diavetítés elindításához nyomja le a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le 
és tartsa lenyomva a  gombot a fõegységen.

2. A diavetítés során a képek 4 vagy 8 másodpercenként váltják egymást. 
Az idõköz átállításához nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 
a távirányítón. Az idõköz a fõegységrõl nem állítható át.

3. A diavetítés leállításához nyomja le a  gombot a távirányítón, vagy nyomja 
le és tartsa lenyomva a  gombot a fõegységen.

■ Képek forgatása
A televízió képernyõjén megjelenõ képek elforgathatók. Diavetítés közben várjon 
az elforgatni kívánt kép megjelenéséig. Ha épp nincs diavetítés, nyomja le a  
vagy a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le a  gombot a fõegységen a kép 
megjelenéséig.

A kép 90o-kal jobbra forgatásához nyomja le a  gombot a távirányítón vagy 
a fõegységen.

■ Képek mentése
Ha a telefon memóriája van kiválasztva, a telefonon lévõ képeket mentheti 
a Nokia Image Viewer készülékbe helyezett MMC-kártyára.
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Egy kép mentése:

Diavetítés közben várjon a menteni kívánt kép megjelenéséig. Ha épp nincs 
diavetítés, nyomja le a  vagy a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le a  
gombot a fõegységen a kép megjelenéséig. 

A kép mentéséhez nyomja le a  gombot a távirányítón vagy a fõegységen.

A diavetítés összes képének mentése: 

A diavetítés összes képének mentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a  
gombot a távirányítón vagy a fõegységen. Megjegyzés: Ez csak diavetítés közben 
lehetséges. Ha a készülék nincs diavetítés módban, akkor csak az éppen 
megjelenített képet menti.

A képek mentése elõtt a Nokia Image Viewer ellenõrzi, hogy az MMC-kártyán van-
e elegendõ hely. Ha a diavetítés képei nem férnek el az MMC-kártyán, a  ikon 
jelenik meg, és a készülék egyetlen képet sem ment.

■ Képek törlése
Ha a telefon memóriája van kiválasztva, a Nokia Image Viewer belsõ átmeneti 
tárolójából törölhetõk a képek, a telefonról azonban nem. Az átmeneti tárolóból 
törölt képek többé nem jeleníthetõk meg.

Ha az MMC-memória van kiválasztva, a Nokia Image Viewer készülékbe helyezett 
MMC-kártyáról közvetlenül is törölhet képeket.

Diavetítés közben várjon a törölni kívánt kép megjelenéséig. Ha épp nincs 
diavetítés, nyomja le a  vagy a  gombot a távirányítón, vagy nyomja le a  
gombot a fõegységen a kép megjelenéséig.
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A  ikon megjelenéséig nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 
a távirányítón vagy a fõegységen.

Kezelés és karbantartás
A Nokia Image Viewer gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújthatnak 
ahhoz, hogy készülékében hosszú ideig örömét lelje. 

• Minden tartozékot tartson kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

• A Nokia Image Viewer készüléket ne használja a szabadban.

• Ne ejtse le, ne ütögesse és ne rázogassa a Nokia Image Viewer készüléket. A durva 
bánásmód tönkreteheti a nyomtatott áramköröket. 

• A Nokia Image Viewer készüléket ne tisztítsa erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel. 

Ha a Nokia Image Viewer nem mûködne megfelelõen, forduljon a legközelebbi 
márkaszervizhez. 
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