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De SU-2 Image Viewer kan worden aangesloten op een compatibele telefoo
de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. U kunt een foto of een re
foto's die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt, bekijken op het tv
scherm of via een compatibele videoprojector. 

Het is aan te raden deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen voordat 
SU-2 Image Viewer gebruikt. Meer informatie over de functies van de telefo
vindt u in de gebruikershandleiding van de telefoon. In de gebruikershandle
van de telefoon vindt u belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud
niet in deze handleiding staat. Raadpleeg verder de handleiding bij de tv voo
instructies over het aansluiten van externe apparaten op de tv.

■ Draadloze Bluetooth-technologie
Aangezien Bluetooth-apparaten communiceren met behulp van radiogolve
hoeven de Bluetooth-telefoon en de SU-2 Image Viewer niet in het zicht va
elkaar te staan. De twee apparaten kunnen maximaal tien meter van elkaar
afstaan. Er kan echter wel interferentie optreden, bijvoorbeeld door muren o
andere elektronische apparaten.

De SU-2 Image Viewer is speciaal ontworpen voor compatibele Nokia-telefo
die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen. De SU-2 Image View
echter worden gebruikt met ieder compatibel Bluetooth-apparaat dat het O
profiel (Object Push Profile) of het BIP-profiel (Basic Imaging Profile) onders
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Een Bluetooth-profiel is een set opdrachten die uw telefoon gebruikt om de SU-2 
Image Viewer te besturen.
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Dit functioneert alleen als alle apparaten de draadloze Bluetooth-technolog
ondersteunen. De SU-2 Image Viewer is compatibel met en ondersteunt de 
Bluetooth-specificatie 1.1. Wij kunnen echter niet garanderen dat de SU-2 
Viewer kan samenwerken met andere Bluetooth-producten. Dit is afhankeli
de compatibiliteit. Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie over de 
compatibiliteit tussen de SU-2 Image Viewer en andere Bluetooth-producte

Voor bepaalde landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-
apparaten. Dit moet u ter plaatse controleren.

■ Opladers en batterijen
Controleer het modelnummer van de oplader voordat u deze gebruikt in combinatie m
apparaat. De volgende opladers kunnen worden gebruikt in combinatie met de SU-2 
Viewer: ACP-7, ACP-8 en ACP-12. 

Waarschuwing Gebruik uitsluitend batterijen en opladers die door de fabrik
goedgekeurd voor gebruik in combinatie met dit specifieke apparaat. Door h
gebruik van andere typen batterijen en opladers vervalt de garantie die van 
toepassing is op het apparaat. Bovendien kan dit gebruik gevaar opleveren.

Raadpleeg een verkooppunt voor informatie over goedgekeurde batterijen en oplader

Trek bij het loskoppelen van het netsnoer van een apparaat altijd aan de stekker, en n
het snoer.
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Voeding voor de SU-2 Image Viewer
U kunt de AAA-batterijen die bij de SU-2 Image Viewer worden geleverd 
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gebruiken als voeding, of u kunt de SU-2 Image Viewer aansluiten op een 
compatibele oplader. Als u de SU-2 Image Viewer aansluit op een oplader, w
er geen stroom van de batterijen verbruikt, zelfs niet als deze oplaadbaar zij
hoeft de batterijen er niet uit te halen.

Als u batterijen gebruikt voor de voeding en de SU-2 Image Viewer is ingesc
maar niet aangesloten op een Bluetooth-apparaat, gaat de SU-2 Image View
tien minuten automatisch over naar de slaapstand. Als de batterijen leeg ra
wordt er een pictogram van een lege batterij weergegeven op het tv-scherm
drie minuten wordt de SU-2 Image Viewer uitgeschakeld.

De batterijen installeren
Installeer de batterijen zoals aangegeven in figuur  

Opmerking: als u de kap verwijdert, moet u altijd het apparaat uitzetten en 
loskoppelen van de oplader of andere apparaten.



In
le

id
in

g

7

■ Technische gegevens
• Gewicht: 105 g
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• Lengte: 98 mm

• Breedte: 98 mm

• Dikte: 42 mm

• Gebruikstijd maximaal 90 - 255 min (afhankelijk van de toestand 
van de batterijen)

• Gebruikstemperatuur: 5o C tot 55o C (alleen voor gebruik binnenshuis)

• Compatibiliteit: de SU-2 Image Viewer is compatibel met de PAL- en de 
standaard. Bij een SECAM-tv hebt u een speciale adapter nodig die niet 
meegeleverd. U kunt de SECAM-adapter in een winkel met huishoudelijk
apparatuur. U kunt de SU-2 Image Viewer via de AV-connector ook aans
op een compatibele videoprojector.

• Voeding: 4 AAA-batterijen of Nokia-opladers: ACP-7, ACP-8, ACP-12

• Aansluiting: RCA-aansluiting voor tv, Bluetooth (versie 1.1) 
voor de telefoon.
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■ Overzicht
De SU-2 Image Viewer 

n op 
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heeft de volgende 
onderdelen:

1. Knop Aan/uit/draaien, 
zie pagina 13 voor meer 
informatie.

2. Knop Onderbreken/
doorgaan, zie pagina 13 
voor meer informatie.

3. Indicatorlampje 
Voeding/Bluetooth-
status (blauw)

4. Oplader-
indicatorlampje (groen)

5. RCA-aansluiting en 
kabel

6. De 
ontgrendelingsknoppen 
aan beide zijden, zie De SU-2 Image Viewer voor de eerste keer gebruike
pagina 9.

7. De NTSC/PAL-schakelaar

8. Aansluiting voor de lader



In
le

id
in

g

9

■ De SU-2 Image Viewer voor de eerste keer gebruiken
1. Druk op de ontgrendelknoppen aan 
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beide zijden van de SU-2 Image 
Viewer om de kap op te tillen.

Controleer of de NTSC/PAL-
schakelaar in de juiste stand staat 
voor de tv-standaard die geldt in 
uw land.

2. Sluit de SU-2 Image Viewer aan op 
de RCA-aansluiting op uw tv.

Als uw tv geen RCA-aansluiting heeft, hebt u een RCA/SCART-adapter no
kunt deze aanschaffen in een winkel met huishoudelijke apparatuur.

3. Zet de SU-2 Image Viewer aan. Het Nokia-logo wordt weergegeven op h
scherm.

4. Zorg dat de telefoon is ingeschakeld. Ga dan naar het Bluetooth-menu v
telefoon en activeer de Bluetooth-verbinding.

5. Ga naar het submenu waar u de telefoon kunt instellen om Bluetooth-
apparaten te zoeken en start de zoekactie. De telefoon zoekt alle Bluetoo
apparaten binnen een straal van ongeveer tien meter. Er wordt een lijst 
weergegeven van de gevonden apparaten. 

6. Selecteer SU-2 in de lijst.
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7. Toets op de mobiele telefoon de verificatiecode van vier cijfers die in de 
rechterbovenhoek van het tv-scherm wordt weergegeven.

 de 
re 

 SU-2 
oth-
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Als u de verificatiecode hebt ingetoetst, verstuurt uw telefoon deze naar
SU-2 Image Viewer. Zie ook De SU-2 Image Viewer koppelen aan meerde
telefoons op pagina 14.

Het blauwe indicatielampje toont de actieve Bluetooth-verbinding en de
Image Viewer wordt weergegeven in het telefoonmenu waar u de Blueto
apparaten kunt zien die nu zijn gekoppeld aan uw telefoon.

8. Gebruik de SU-2 Image Viewer.



G
eb

ru
ik

 v
an

 d
e 

SU
-2

 Im
ag

e 
Vi

ew
er

11

1. Gebruik van de SU-2 Image Viewer
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■ Voordat u de SU-2 Image Viewer gebruikt
Controleer het volgende op de tv, de telefoon en de SU-2 Image Viewer alvo
de SU-2 Image Viewer gebruikt:

Tv:

1. Controleer of de tv is ingeschakeld en of u het juiste AV-kanaal hebt 
geselecteerd.

2. Controleer of het tv-scherm is ingesteld op 4/3.

Telefoon:
1. Controleer of de compatibele telefoon is ingeschakeld en of de Bluetoot

verbinding actief is. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van de
telefoon.

2. Controleer of de telefoon is gekoppeld aan de SU-2 Image Viewer. Zie De
Image Viewer voor de eerste keer gebruiken op pagina 9 voor meer infor

SU-2 Image Viewer:
1. Controleer of de NTSC/PAL-schakelaar van de SU-2 Image Viewer is inge

op de tv-standaard van uw land. Zie Lijst van landen waar de tv-standaa
SECAM wordt gebruikt op pagina 17.

2. Controleer of de SU-2 Image Viewer is ingeschakeld en of het Nokia-log
wordt weergegeven op het tv-scherm.
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3. Controleer of de SU-2 Image Viewer is gekoppeld aan uw telefoon. Zie De SU-2 
Image Viewer voor de eerste keer gebruiken op pagina 9 voor meer informatie.
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4. Controleer of de SU-2 Image Viewer zich binnen tien meter van de telefo
bevindt en of er zich geen hindernissen zoals muren of elektronische app
tussen het tv-beeld en de telefoon bevinden.

■ Geheugen en beeldformaten van de SU-2 Image Vie
De SU-2 Image Viewer ondersteunt de meest gebruikte variaties van de JPE
indeling. Het beeldformaat kan maximaal 640 x 480 pixels zijn. De SU-2 Im
Viewer kan maximaal 65 afbeeldingen of een totaal van 3 MB aan afbeeldin
tonen. U kunt één afbeelding tegelijk weergeven, of een reeks afbeeldingen
vorm van een diapresentatie. Als u meer dan één afbeelding naar de SU-2 Im
Viewer stuurt, wordt automatisch een diapresentatie gestart. Standaard wo
elke dia in een diapresentatie acht seconden weergegeven. Als u nieuwe 
afbeeldingen verstuurt, worden alle afbeeldingen in het geheugen van de SU
Image Viewer vervangen. Als u de SU-2 Image Viewer uitschakelt, worden a
afbeeldingen uit het geheugen gewist.

Afbeeldingen bekijken met de SU-2 Image Viewer
U kunt de afbeeldingen stuk voor stuk bekijken of in de vorm van een 
diapresentatie. Als u meer dan een afbeelding tegelijk naar de SU-2 Image V
stuurt, worden de afbeeldingen weergegeven in de vorm van een diapresent
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Knop Aan/uit/draaien
• U schakelt de SU-2 Image Viewer in door kort (drie seconden) op deze knop te 
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drukken en de knop dan los te laten. 

• Als u de SU-2 Image Viewer weer wilt uitschakelen, drukt u nogmaals kor
seconden) op deze knop.

• Als u het beeld negentig graden rechtsom wilt draaien, drukt u kort (min
dan drie seconden) op de knop. Elke keer dat u op deze knop drukt, word
afbeelding een stap verder gedraaid.

Knop Onderbreken/doorgaan/tijd wijzigen
• Als u de diapresentatie wilt onderbreken, drukt u kort (minder dan drie 

seconden) op deze knop.

• Als u de diapresentatie wilt voortzetten, drukt u weer kort 
(minder dan drie seconden) op deze knop.

• Als u de weergavetijd wilt wijzigen (tussen acht en vier seconden), drukt
(drie seconden) op deze knop.

Als u afbeeldingen stuurt naar de SU-2 Image Viewer, knippert het 
indicatorlampje Voeding/Bluetooth-status. Als er iets misgaat met de verbin
tussen de telefoon en de SU-2 Image Viewer, wordt op het tv-scherm het 
pictogram voor een defecte verbinding weergegeven. Verstuur de afbeeldin
nogmaals. U kunt met SU-2 Image Viewer koppelen aan maximaal tien appa
tegelijk, en afbeeldingen verzenden van één apparaat tegelijk.
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De SU-2 Image Viewer koppelen aan meerdere telefoons
De SU-2 Image Viewer kan worden gekoppeld aan maximaal tien telefoons 
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tegelijk, maar kan op slechts één telefoon tegelijk worden aangesloten.

Als de SU-2 Image Viewer wordt aangezet op een afstand van minder dan t
meter van meerdere telefoons waaraan de SU-2 Image Viewer is gekoppeld,
eerst geprobeerd verbinding te maken met de eerste telefoon waaraan de S
Image Viewer in paar werd gekoppeld. 

Als de SU-2 Image Viewer geen verbinding kan maken met deze telefoon 
(bijvoorbeeld omdat deze is uitgeschakeld of omdat de gebruiker ervan de 
verbinding weigert), probeert de SU-2 Image Viewer verbinding te maken m
telefoon die het laatst gebruikt is met de SU-2 Image Viewer. 

Als de SU-2 Image Viewer geen verbinding met een telefoon kan maken, bli
apparaat beschikbaar voor andere telefoons. Dit wordt aangegeven door he
blauwe indicatielampje. 

Als u de SU-2 Image Viewer wilt gebruiken met een telefoon waaraan de Im
Viewer is gekoppeld maar die niet de eerste of de laatst gebruikte telefoon i
brengt u de verbinding tot stand via het Bluetooth-menu van de telefoon.

Gebruiksmodi van de SU-2 Image Viewer 
Modus Vindbaar:
• De SU-2 Image Viewer is zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten die

zoekscanfunctie gebruiken. De SU-2 Image Viewer kan ook worden 
aangesloten op nieuwe compatibele Bluetooth-apparaten.



G
eb

ru
ik

 v
an

 d
e 

SU
-2

 Im
ag

e 
Vi

ew
er

15

• Het indicatorlampje Voeding/Bluetooth is actief. Als de oplader is aangesloten, 
is het batterij-indicatorlampje actief.
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Modus Overdracht:
• De SU-2 Image Viewer is in de modus Overdracht als deze afbeeldingen 

ontvangt via de Bluetooth-verbinding. Als de afbeeldingen zijn ontvange
gaat de SU-2 Image Viewer over op de modus Vindbaar. U kunt tijdens é
overdrachtssessie meerdere afbeeldingen verzenden. Er kan maar één 
overdrachtssessie tegelijk actief zijn.

• Het indicatorlampje Voeding/Bluetooth is actief. Als de oplader is aanges
is het batterij-indicatorlampje actief.

Modus Voeding:
• De SU-2 Image Viewer is in de modus Voeding als het apparaat is aanges

op de oplader.

Modus Slaapstand:
• De SU-2 Image Viewer wordt in de slaapstand gezet als deze op batterije

loopt en meer dan tien minuten niet wordt gebruikt. De slaapstand word
geactiveerd als de SU-2 Image Viewer is aangesloten op de oplader of al
actieve diapresentatie nog 
niet geheel is weergegeven.

Batterij bijna leeg:
• Als de batterij bijna leeg is, gaat de SU-2 Image Viewer niet over op de 

slaapstand. De batterijstatus wordt weergegeven op het tv-scherm. Slui
SU-2 Image Viewer aan op de oplader om door te gaan met het weergev
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afbeeldingen. Als u de batterijen uit de SU-2 Image Viewer verwijdert, worden 
alle weergegeven afbeeldingen gewist.
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Pictogrammen van de SU-2 Image Viewer 
Het pictogram Voeding aan/uit staat naast de knop Aan op de SU-2
Viewer.

Het pictogram Diapresentatie staat naast de knop Onderbreken/doo
op de SU-2 Image Viewer.

Het pictogram Batterij bijna leeg wordt weergegeven op het 
tv-scherm. Dit geeft aan dat de SU-2 Image Viewer binnenkort zal w
uitgeschakeld en moet worden aangesloten op de oplader.

De weergavetijd voor de diapresentatie die wordt weergegeven op h
scherm; in dit geval vier seconden.

De weergavetijd voor de diapresentatie die wordt weergegeven op h
scherm; in dit geval acht seconden.

Als dit pictogram wordt weergegeven op het tv-scherm, heeft de 
afbeelding niet de juiste indeling (JPEG) of is de pixelindeling niet V

Het pictogram Buiten bereik wordt weergegeven op het tv-scherm 
Bluetooth-verbinding tussen de telefoon en de SU-2 Image Viewer
wegvalt terwijl afbeeldingen worden verzonden.



G
eb

ru
ik

 v
an

 d
e 

SU
-2

 Im
ag

e 
Vi

ew
er

17

Het pictogram Overdracht afbeelding wordt weergegeven op het tv-
scherm als de eerste afbeelding wordt verzonden naar de SU-2 Image 
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CAM/
skar, 
w-
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Viewer.

■ Lijst van landen waar de tv-standaard SECAM word
gebruikt

De volgende informatie is mogelijk niet helemaal correct. In bepaalde lande
kunnen nieuwe kabel-tv-maatschappijen een andere standaard gebruiken d
officiële. Als u de SU-2 Image Viewer wilt gebruiken met een SECAM-tv-
standaard, moet u een SECAM/PAL- of SECAM/NTSC-adapter hebben. U kun
aanschaffen in een winkel voor huishoudelijke apparatuur.

De SECAM-standaard wordt gebruikt in de volgende landen:

Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Dahomey, Djibouti, Egypte (SECAM/PAL), 
Frankrijk, Frans-Polynesië, Gabon, Guadelupe, Guyana (Frans), Hongarije (SE
PAL), Irak, Iran, Ivoorkust, Libanon, Libië, Luxemburg (PAL/SECAM), Madaga
Mali, Marokko, Martinique, Mauritanië, Mauritius, Monaco, Mongolië, Nieu
Caledonië, Niger, Oekraïne (PAL/SECAM), Réunion, Rusland, Rwanda, Saudi-
Arabië (SECAM/PAL), Syrië, Tahiti, Togo, Tsjaad, Tunesië, Zaïre
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2. Informatie over de batterijen
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U kunt vier AAA-batterijen plaatsen in de SU-2 Image Viewer. Vervang de 
batterijen regelmatig om zeker te zijn van optimale werking. Als u een 
compatibele Nokia-oplader gebruikt, hoeft u de batterijen niet uit de SU-2 
Viewer te verwijderen. Als de SU-2 Image Viewer is aangesloten op de oplad
worden de batterijen ook niet geleegd.

■ Opladen en ontladen
Wanneer de gebruiksduur (stand-by- en gesprekstijd) aanzienlijk korter is dan norma
u beter een nieuwe batterij kopen.

Gebruik uitsluitend batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Haal de oplader
stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week
laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer de
wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze 
verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeure
wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voo
(zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen va
batterij (de metalen strips op de batterij). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de bat
aan het item waarop deze is aangesloten.
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De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of 
koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten 

ratuur 
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staties 

ing). 
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auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer er voor te zorgen dat de omgevingstempe
van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een hete of koude batte
werkt mogelijk tijdelijk niet, zelfs niet wanneer de batterij volledig is geladen. De pre
van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving (bijvoorbeeld recycl
Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.
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Verzorging en onderhoud
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De SU-2 Image Viewer is een hoogstaand product met een uitzonderlijk ontwerp en d
met zorg te worden behandeld. Door de volgende adviezen in acht te nemen, voldoet
de garantievoorwaarden en zult u jarenlang plezier hebben van dit product. 
• Houd alle apparaten buiten het bereik van kinderen.
• Houd de SU-2 Image Viewer droog. Regen, luchtvochtigheid en alle overige typen

vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die elektronische circuits aanta
• Gebruik of bewaar de SU-2 Image Viewer niet in stoffige of smerige omgevingen.

bewegende onderdelen kunnen beschadigd raken.
• Bewaar de SU-2 Image Viewer niet in hete omgevingen. Hoge temperaturen kunn

levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterijen beschadigen en 
bepaalde soorten plastik doen vervormen of smelten.

• Bewaar de SU-2 Image Viewer niet in koude omgevingen. Tijdens het opwarmen (
gebruikstemperatuur) kan zich vocht in het apparaat ophopen, waardoor elektron
circuits beschadigd kunnen raken.

• Probeer de SU-2 Image Viewer niet te openen. U kunt het apparaat beschadigen.
• Laat de SU-2 Image Viewer niet vallen, stoten en schud de SU-2 Image viewer nie

onvoorzichtige behandeling kunnen interne circuits beschadigd raken.  
• Gebruik geen sterke chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de SU

Image Viewer te reinigen. 
• Beschilder de SU-2 Image Viewer niet. Verf kan het bewegen van onderdelen en d

de juiste werking van het apparaat verhinderen.
Als de SU-2 Image Viewer niet correct werkt, kunt u het apparaat naar een bevoegd 
servicebedrijf brengen. Het personeel van een dergelijk bedrijf kan u helpen en indien
ervoor zorgen dat het apparaat wordt gerepareerd.
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