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FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du 
finner mer informasjon i denne håndboken.

KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifisert personale kan reparere Nokia Image Viewer.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer 
detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er 
kompatible.

VANNTOLERANSE
Nokia Image Viewer tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

VIKTIG:
Ikke rett den infrarøde strålen mot øynene til noen eller la den forstyrre andre IR-
enheter. Fjernkontrollen er et laserprodukt i klasse 1.

LADERE OG BATTERIER
Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Nokia Image 
Viewer er beregnet for bruk med følgende ladere: ACP-8, ACP-9 og ACP-12, samt med 
standard AAA-batterier. 

Advarsel! Bruk bare batterier og ladere som er godkjent av produsenten for bruk 
sammen med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all 
godkjenning eller garanti som gjelder ekstrautstyret, og kan være farlig.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 4



VIKTIG:
Ladere må bare brukes i tørre omgivelser. Koble aldri enheten til en strømforsyning 
når enheten, laderen eller tilhørende deler er fuktige eller våte. 

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). 
Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Innledning

Med Nokia Image Viewer SU-5 kan du vise ett enkelt bilde eller en serie bilder på 
en TV-skjerm eller en kompatibel videoprojektor. Nokia Image Viewer kan vise 
bilder som du har lagret i en kompatibel telefon eller på et MMC-kort 
(ekstrautstyr).

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker Nokia Image Viewer. Du finner 
ytterligere informasjon om telefonens funksjoner i brukerhåndboken for 
telefonen. Se telefonens brukerhåndbok for viktig sikkerhets- og 
vedlikeholdsinformasjon. I tillegg bør du se i brukerhåndboken for TV-apparatet 
for instruksjoner om hvordan du kobler til eksterne enheter.

■ Tekniske data
• Vekt med batterier: 220 g

• Hovedenhetens mål:
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• Lengde: 95 mm

• Bredde: 94 mm

• Tykkelse: 48 mm

• Fjernkontrollens mål:

• Lengde: 95 mm

• Bredde: 33 mm

• Tykkelse: 11 mm

• Driftstid: 

• Hovedenhet med AAA-batterier: opptil 2 timer (dette er et estimat som 
gjelder for batteriene som fulgte med i esken. Driftstiden med andre 
batterier avhenger av batterienes kvalitet.)

• Fjernkontroll med CR2032-batteri: opptil 50 uker (ved bruk tre ganger i 
uken, 250 klikk om dagen).

• Driftstemperatur: -5 oC til 55 oC 

• Kompatibilitet med bildevisningsenheter: Nokia Image Viewer er kompatibel 
med PAL- og NTSC-standarder. Du kan også koble Nokia Image Viewer til en 
kompatibel videoprojektor ved hjelp av en AV-kontakt.

SECAM TV-apparater krever en spesialadapter. Denne følger ikke med i esken. 
SECAM-adapteren kan du kjøpe i en elektronikkforretning.

• Kompatibilitet med telefoner: Nokia Image Viewer er kompatibel med de fleste 
av Nokias MMS-kompatible telefoner med Pop-PortTM-kontakt. Bruker du 
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MMC-kortet, er Nokia Image Viewer kompatibel med telefoner som har MMC-
kort (for eksempel Nokia 9210).

• Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller ladere av typen Nokia ACP-8, ACP-9 
eller ACP-12.

Når Nokia Image Viewer er koblet til en lader, bruker den ikke strøm fra 
batteriene. Batteriene lades heller ikke opp.

Når du bruker batterier som strømkilde, går Nokia Image Viewer automatisk 
inn i standby-modus dersom du ikke har trykket på noen kontrollknapper i 
løpet av 10 minutter. Når batteriene nesten er tomme, vises et ikon for lavt 
batterinivå på TV-skjermen, og Nokia Image Viewer slås av etter 3 minutter. Du 
kan slå Nokia Image Viewer på igjen ved å trykke på en hvilken som helst 
kontrollknapp på hovedenheten eller fjernkontrollen.

• Tilkobling: RCA-kontakt for TV-apparater, Pop-PortTM-kontakt for telefoner, 
MMC-kortleser for MMC-kort og en IR-tilkobling for fjernkontrollen.

• Støttede bildeformater: JPEG og GIF (ikke animerte GIF-bilder)

• Støttet bildestørrelse: maks. 1600 x 1200 piksler

• Størrelse på intern buffer: 4,5 MB (opptil 150 bilder på 30 kB hver kan lagres 
mens Nokia Image Viewer er slått på. Maksimalt antall bilder avhenger av 
bildestørrelsen, og alle bilder i bufferminnet går tapt når enheten slås av. Husk 
å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.)
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1. Oversikt

Nokia Image Viewer består av følgende 
deler:

1. Hovedenhet

2. Fjernkontroll

3. På/av-knapp 

4. Fremover- / Bytt minne-knapp 

5. Slett-knapp 

6. Roter-/Fremvisning-knapp 

7. Lagre-knapp 

8. Strømindikator (rød)

Det røde lyset lyser når Nokia Image Viewer er på. Lyset blinker når Nokia 
Image Viewer overfører bilder fra en tilkoblet telefon.

9. Laderindikator (grønn)

Det grønne lyset lyser når Nokia Image Viewer drives av laderen i stedet for 
batteriene.

10.IR-port
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Fjernkontrollen består av følgende deler:

1. IR-port

2. Roter-knapp 

3. Fremvisning-knapp 

4. Tilbake-knapp 

5. Fremover-knapp 

6. Lagre-knapp 

7. Bytt minne-knapp 

8. Slett-knapp 

Knappene kan betjenes på to måter.

• Trykk - Trykk ned knappen og slipp umiddelbart.

• Hold nede - Trykk ned knappen og hold den inne i minst tre sekunder.

Indikatorer som kan vises

Enheten slås på/av.

Nokia Image Viewer finner ikke standard bildemappe i telefonen.

Standard bildemappe i telefonen er tom.
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Behandler bilde.

MMC-minnet er valgt.

MMC-kort ikke satt inn.

Telefonminnet er valgt.

MMC-kortet er fullt.

MMC-kortet er ikke kompatibelt.

Nokia Image Viewer har lagret ett eller flere bilder på MMC-kortet.

Vises når du trykker kort på fremvisningsknappen og en fremvisning ikke 
kjører.

Bildene i fremvisningen endres hvert 4. sekund.

Bildene i fremvisningen endres hvert 8. sekund.

Fremvisning satt på pause.
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Lite strøm igjen på batteriet.

Batteriet er nesten tomt. Bytt batterier eller koble Nokia Image Viewer til 
laderen.

Lader er ikke kompatibel.

Bekreft sletting. Hold nede knappen i mer enn tre sekunder for å slette.

Bildet ble slettet fra Nokia Image Viewer eller MMC-kortet, avhengig av 
hvilket minne som er valgt.

Det oppstod en feil.

Handling fullført.
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2. Bruke Nokia Image Viewer for første 
gang

1. Åpne hovedenheten ved å trykke på utløseren (1).

Merk! Slå alltid av strømmen og koble enheten fra 
laderen eller annet utstyr før du åpner enheten.

2. Løft opp dekselet på hovedenheten (2).

3. Frigjør RCA-tilkoblingskabelen, som er viklet rundt 
batteridekselet, fra batteridekselet (3). Fjern 
batteridekselet ved å skyve det oppover som pilen viser.
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4. Sett inn AAA-batteriene (4) og skyv dekselet tilbake på 
plass.

5. Kontroller at NTSC/PAL-bryteren (5) er satt til riktig 
posisjon.

6. Sett inn MMC-kortet (6) i sporet, med kontaktflaten 
vendt opp (mot toppen av enheten, der knappene er).

Lås kortet på plass ved å skyve det inn. Trykk kortet litt 
inn igjen for å frigjøre det.

7. Kontroller at RCA-kabelen er plassert i sporet (7), og 
lukk hovedenheten.

8. Sett inn batteriet i fjernkontrollen som vist på bildet 
nedenfor.

Fjernkontrollen for Nokia Image Viewer drives av det medfølgende CR2032-
batteriet. Hvis batteriet i fjernkontrollen er tomt, kan du bruke Nokia Image 
Viewer ved å trykke på kontrollknappene på hovedenheten.
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9. Koble ledningen fra laderen til kontakten 
på baksiden av Nokia Image Viewer, og 
koble laderen til en stikkontakt.

10.Hold nede  på hovedenheten for å slå 
på Nokia Image Viewer.

11.Koble RCA-kabelen fra Nokia Image 
Viewer til et TV-apparat.

Hvis TV-apparatet ikke har en RCA-kontakt, trenger du en RCA/SCART-adapter, 
som du kan kjøpe i elektronikkforretninger. Hvis du bruker en widescreen-TV, 
stiller du inn apparatet til visningsformatet 4:3.

12.Velg TV-apparatets kanal for RCA-inndata. Nokia-logoen vises på TV-skjermen 
når du har valgt riktig kanal.

13.Frigjør Pop-PortTM-kabelen fra bunnen av hovedenheten, og koble den til 
Pop-PortTM-kontakten på den kompatible telefonen. Kontroller at telefonen er 
slått på.

En fremdriftsindikator vises på TV-skjermen mens bildene overføres fra 
telefonen. Så lenge fremdriftsindikatoren vises, vil ikke knappene på 
hovedenheten og fjernkontrollen ha noen effekt. Hvis det ikke vises noen 
fremdriftsindikator, slår du telefonen av og på.

Vær oppmerksom på at når Nokia Image Viewer har overført bildene i 
telefonen til det interne minnet, kan du koble telefonen fra Pop-PortTM-
kontakten og likevel fortsette å vise bildene. Når du kobler en telefon til 
Pop-PortTM-kontakten igjen, slettes de tidligere overførte bildene i det interne 
minnet.
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■ Slå enheten på og av
Hold nede  på hovedenheten for å slå på Nokia Image Viewer.

Hold nede  for å slå av enheten.

Vær oppmerksom på at du ikke kan slå enheten på eller av med fjernkontrollen.

3. Bruke Nokia Image Viewer

■ Minne og bildeformater for Nokia Image Viewer
Nokia Image Viewer støtter bilder i formatene JPEG og GIF, med en 
maksimumsstørrelse på 1600 x 1200 piksler. Nokia Image Viewer skalerer bildene, 
slik at de tilpasses TV-skjermen.

Nokia Image Viewer kan vise bilder som er lagret enten på et MMC-kort eller i en 
tilkoblet telefon. Når telefonminnet er valgt, overfører Nokia Image Viewer 
bildene fra mappen SU-5 i telefonen. Hvis Nokia Image Viewer ikke finner denne 
mappen, overføres bildene fra standardbildemappen i telefonen. Denne 
standardmappen vises forskjellig i ulike telefoner, avhengig av telefonmodell og 
det valgte språket for telefonen. Se telefonens brukerhåndbok for riktig navn og 
plassering for standardbildemappen. Når MMC-minnet er valgt, overfører Nokia 
Image Viewer bildene fra rotmappen, fra mappen Images, og fra DCF-mappen i 
MMC-minnet. Når du lagrer bilder fra en telefon på MMC-kortet i Nokia Image 
Viewer, lagres bildene i mappen Images, eller, hvis Nokia Image Viewer ikke finner 
denne mappen, i rotmappen. Selv om Nokia Image Viewer skalerer bilder før de 
vises, lagres bilder på MMC-kortet i opprinnelig format.
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Når du vil vise bilder fra en telefon, overfører Nokia Image Viewer bilder fra 
telefonen og lagrer dem i et internt bufferminne. Hvis bufferminnet ikke har plass 
til alle bildene, erstatter Nokia Image Viewer automatisk bildene i bufferminnet 
etter hvert som du viser dem. Dette betyr at du kan vise alle bildene i telefonen, 
selv om alle bildene ikke får plass i bufferminnet samtidig. Hvis telefonen kobles 
fra, kan du fortsatt vise bildene som er lagret i bufferminnet, helt til en telefon 
kobles til igjen eller Nokia Image Viewer slås av. Alle bildene i bufferminnet slettes 
når Nokia Image Viewer slås av eller en telefon kobles til.

■ Før du bruker Nokia Image Viewer
Før du begynner å bruke Nokia Image Viewer, kontrollerer du følgende for TV-en, 
telefonen og Nokia Image Viewer:

TV:

1. TV-en er slått på, og du har valgt kanalen for RCA-inndata.

2. Hvis du har en widescreen-TV, stiller du inn apparatet til visningsformatet 4:3.

3. RCA-kabelen fra Nokia Image Viewer skal kobles til RCA-kontakten på TV-en.

Telefon:

1. Telefonen er slått på.

2. Nokia Image Viewer skal kobles til Pop-PortTM-kontakten på den kompatible 
telefonen.

Hver gang du kobler en telefon til Nokia Image Viewer, vises en 
fremdriftsindikator på TV-skjermen mens bildene overføres fra telefonen. Så 
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lenge fremdriftsindikatoren vises, vil ikke knappene på hovedenheten og 
fjernkontrollen ha noen effekt.

Nokia Image Viewer:

1. Nokia Image Viewer er slått på, og Nokia-logoen vises på TV-skjermen.

2. Hvis du bruker fjernkontrollen, må den ikke befinne seg mer enn 7 meter fra 
hovedenheten, og det må ikke finnes hindringer mellom IR-portene på 
hovedenheten og fjernkontrollen.

■ Velge minnet
Ikonet i nederste venstre hjørne på TV-skjermen viser hvilket minne som er valgt. 
Telefonminnet ( ) betyr at du kan vise bildene i den tilkoblede telefonen. MMC-
minnet ( ) betyr at du kan vise bildene på MMC-kortet som er satt inn i Nokia 
Image Viewer.

Når du slår på Nokia Image Viewer, velges telefonminnet som standard. Hvis ingen 
telefon er tilkoblet, prøver Nokia Image Viewer å bytte til MMC-minnet. Hvis det 
ikke er satt inn noe MMC-kort i Nokia Image Viewer, og det fremdeles ikke er 
koblet til noen telefon, vises ikonet .

Hvis du vil bytte minne, trykker du på  på fjernkontrollen eller holder nede  
på hovedenheten.

■ Vise bilder
Du kan vise ett bilde om gangen eller lage en bildefremvisning med flere bilder.
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Vise ett bilde om gangen:

1. Hvis du har en aktiv fremvisning, stopper du den ved å trykke på  på 
fjernkontrollen eller ved å holde nede  på hovedenheten.

2. Trykk på  eller  på fjernkontrollen for å bla gjennom bildene og velge 
bildet du vil vise. Hvis du holder nede  eller , blar du automatisk gjennom 
bildene.

Hvis du bruker hovedenheten, trykker du på  for å bla fremover. Vær 
oppmerksom på at dersom du holder nede , vil du ikke bla gjennom bildene, 
men bytte minne.

Vise en fremvisning:

1. Hvis du vil starte en fremvisning, trykker du på  på fjernkontrollen eller 
holder nede  på hovedenheten.

2. Bildene i fremvisningen endres hvert fjerde eller åttende sekund. Hvis du vil 
endre intervallet, holder du nede  på fjernkontrollen. Du kan ikke endre 
intervallet ved hjelp av hovedenheten.

3. Hvis du vil stoppe en fremvisning, trykker du på  på fjernkontrollen eller 
holder nede  på hovedenheten.

■ Rotere bilder
Du kan rotere bildene som vises på TV-skjermen. Hvis du har en aktiv fremvisning, 
venter du til bildet du vil rotere, vises. Hvis du ikke har en aktiv fremvisning, 
trykker du på  eller  på fjernkontrollen eller på  på hovedenheten til bildet 
vises.
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Hvis du vil rotere bildet 90o med klokken, trykker du på  på fjernkontrollen eller 
hovedenheten.

■ Lagre bilder
Når telefonminnet er valgt, kan du lagre bilder fra en telefon på MMC-kortet som 
er satt inn i Nokia Image Viewer.

Lagre ett bilde:

Hvis du har en aktiv fremvisning, venter du til bildet du vil lagre, vises. Hvis du ikke 
har en aktiv fremvisning, trykker du på  eller  på fjernkontrollen eller på  
på hovedenheten til bildet vises. 

Trykk på  på fjernkontrollen eller hovedenheten for å lagre bildet.

Lagre en hel fremvisning:

Hold nede  på fjernkontrollen eller hovedenheten for å lagre alle bildene i 
fremvisningen. Vær oppmerksom på at du må ha en aktiv fremvisning. Hvis en 
fremvisning ikke er aktivert, lagres bare det bildet som vises.

Før bildene lagres, kontrollerer Nokia Image Viewer om det er plass til bildene på 
MMC-kortet. Hvis hele fremvisningen ikke får plass på MMC-kortet, vises ikonet 

 og ingen av bildene lagres.

■ Slette bilder
Når telefonminnet er valgt, kan du slette et bilde fra Nokia Image Viewers interne 
bufferminne, men ikke fra telefonen. Når bildet er slettet fra bufferminnet, vises 
det ikke lenger.
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Når MMC-minnet er valgt, kan du slette et bilde direkte fra MMC-kortet som er 
satt inn i Nokia Image Viewer.

Hvis du har en aktiv fremvisning, venter du til bildet du vil slette, vises. Hvis du 
ikke har en aktiv fremvisning, trykker du på  eller  på fjernkontrollen eller på 

 på hovedenheten til bildet vises.

Hold nede  på fjernkontrollen eller hovedenheten til ikonet  vises.

Stell og vedlikehold
Nokia Image Viewer må behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor bidrar til å gi deg 
glede av dette produktet i mange år fremover. 

• Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.

• Nokia Image Viewer må bare brukes innendørs.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste Nokia Image Viewer. Røff håndtering kan ødelegge 
innvendige kretskort. 

• Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre Nokia Image Viewer. 

Hvis ikke Nokia Image Viewer fungerer som den skal, må du kontakte nærmeste kvalifiserte 
servicested. 
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