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SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. 
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.

SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK
Nokia Billedramme-udstyret bør installeres og repareres af fagfolk.

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR
Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. 
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

SIKKERHEDSKOPIER
Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alle vigtige data.

VANDTÆTHED
Nokia Billedramme er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at enheden altid holdes tørt.

VIGTIGT!
Brug kun opladere i tørre omgivelser. Oplad aldrig enheden, når enheden eller 
opladeren er fugtig eller våd, eller når nogle af enhedens eller opladerens dele er 
fugtige eller våde. Hvis enheden har været i kontakt med saltvand, skal den 
straks rengøres med en klud fugtet med ferskvand for at undgå korrosion. 
Enheden skal derefter forsigtigt tørres med en blød klud.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet 
udstyr, der bruger infrarøde stråler. Enheden er et Klasse 1-laserprodukt.
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Introduktion

Med Nokia Billedramme SU-4, der fås som ekstraudstyr, kan du få vist de digitale 
billeder, du har taget med eller modtaget på din IrDA-kompatible Nokia-telefon 
eller andre kompatible enheder. Du kan tilslutte Nokia Billedramme til enhederne 
ved hjælp af enhedens infrarøde port (IR). Du kan stille Nokia Billedramme på et 
bord og få vist billederne ét ad gangen eller som et diasshow. Nokia Billedramme 
indeholder tre billeder, der er indlæst på forhånd, og det er både nemt at tilføje 
nye billeder fra en kompatibel enhed og slette gamle billeder.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Nokia Billedramme i brug.

■ Strømforsyning
Kontrollér opladerens modelnummer, inden du anvender den sammen med enheden. Nokia 
Billedramme er beregnet til brug sammen med ACP-12-opladeren.

Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af producenten til brug sammen med 
netop denne enhed. Anvendelse af andre typer kan føre til, at godkendelse eller 
garanti for enheden bortfalder, og en sådan anvendelse kan være forbundet 
med fare.

Din forhandler kan oplyse dig om, hvor du kan købe godkendte opladere.

Når du tager strømkablet ud, skal du tage fat i stikket og trække det ud. Træk ikke i kablet.
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■ Tekniske data
• Vægt: 425g

• Bredde (maks.) / højde (maks.) / dybde (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm

• Display: 5,1" transmissivt STN LCD-farvedisplay med baggrundslys på 320 x 
240 i vandret position, 4096 farver. Billedopløsningen i brugervejledningen 
kan forekomme anderledes.

• Driftstemperatur: 0 oC til 40 oC

• Kompatibilitet: Nokia Billedramme SU-4 er kompatibel med telefoner og andre 
enheder, der understøtter afsendelse af billeder via en infrarød forbindelse 
(IrDA). Bemærk, at hvis afsendelse af billeder ikke kan aktiveres fra telefonen 
(funktionen til IrDA-afsendelse), kan Nokia Billedramme hente billederne fra 
den kompatible Nokia-telefon, når telefonens infrarøde forbindelse er 
aktiveret.

• IrDA-standarder: IrOBEX 1.3 modtag/send, IrTranP modtag

• Understøttet billedformat: JPEG og GIF (ikke animeret GIF)

• Understøttet billedstørrelse: maks. 1024 x 768, op til 200 KB. Ved hjælp af 
forskellige billedbehandlingsteknikker kan dette være op til 1 MB.
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■ Billedformat
Nokia Billedramme konverterer alle modtagne billeder til JPEG-format med en 
opløsning på 320 x 240 pixel. Hvis et modtaget billede har en anden opløsning, 
skaleres billedet, så det passer optimalt til displayet.

Når du sender billeder fra Nokia Billedramme, sendes de i JPEG-format, da de 
modtagne billeder ikke gemmes i de oprindelige formater på enheden. Husk derfor 
at tage sikkerhedskopier af dine oprindelige billeder.
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1. Oversigt

Nokia Billedramme består af følgende dele:

1. Display
2. Infrarød port (IR)
3. Kontroltaster
4. Bordstøtte

Du kan anvende Nokia Billedramme 
ved hjælp af kontroltasterne øverst 
på enheden. Der er følgende 
kontroltaster:

1. Tænd/sluk-tast
2. Vis/lysstyrke-tast
3. Rotationstast
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 8



4. Trepositionstast:
• Visning af diasshow 
• Visning af billeder 
• Redigeringstilstand 

5. Op-tast
6. Ned-tast
7. Markeringstast
8. IrDA-tast
Det er muligt at trykke på tasterne på tre forskellige måder. Måderne er:
• Et kort tryk - tryk på en tast i mindre end et sekund
• Et længere tryk - tryk på en tast i mindst et sekund
• Tryk og hold nede - tryk på en tast, og hold den nede i mindst tre sekunder

Indikatorer på displayet

Denne indikator viser, at billedet er blevet markeret til visning.

Hukommelsen i Nokia Billedramme er fyldt. Der er gemt 50 billeder på 
enheden. Hvis hukommelsen bliver fyldt under en billedoverførsel, 
annulleres overførslen af de resterende billeder.

Billedet roteres 90o med uret.
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Der skiftes til næste billede.

Der skiftes til forrige billede.

Bekræfter, at billedet er slettet.

Denne indikator blinker, når Nokia Billedramme forsøger at oprette en 
infrarød forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, og når Nokia 
Billedramme sender eller modtager et billede, vises indikatoren 
konstant.

Bekræfter, at billederne er modtaget eller sendt (den modtagende 
enhed har bekræftet, at billederne er modtaget).

Billedet understøttes ikke af Nokia Billedramme. Billedet er f.eks. for 
stort, eller det er ikke i et kompatibelt format.

Der opstod en fejl under billedoverførslen.

Denne indikator viser, hvor mange billeder der er markeret til 
visning, og hvor mange billeder der er gemt i alt. Der kan højst 
gemmes 50 billeder på enheden.

Statuslinjen vises, mens de modtagne billeder behandles.
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2. Sådan kommer du i gang

■ Konfiguration af Nokia Billedramme
1. Slut ledningen fra opladeren til 

stikket bag på Nokia 
Billedramme (1).

2. Sæt opladeren i en stikkontakt 
på væggen.

3. Sæt Nokia Billedramme på 
bordet, så kontroltasterne er 
øverst på enheden. Hvis de fleste 
af dine billeder er taget på 
højkant, kan du vende enheden 
på højkant, så kontroltasterne er 
på højre side af displayet.

Du kan dreje bordstøtten (2) bag på enheden for at ændre vinklen.

■ Sådan tændes og slukkes Nokia Billedramme
Tryk på  for at tænde Nokia Billedramme.

Tryk på  for at slukke enheden.

Tag stikket til Nokia Billedramme ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug.
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3. Brug af Nokia Billedramme

■ Visning af billederne
Hvis der kun er ét billede i Nokia Billedramme, vises det, når enheden tændes. Hvis 
der er flere billeder i Nokia Billedramme, kan du indstille enheden til kun at vise ét 
billede eller til at vise flere billeder på skift som et diasshow.

Sådan indstiller du Nokia Billedramme til at vise ét billede:

1. Skub trepositionstasten til .

2. Tryk kort på  eller  for at rulle gennem billederne og vælge det billede, du 
vil have vist. Hvis du trykker på  eller  og holder den nede, skifter 
billederne automatisk med tre sekunders interval.

Du kan rulle gennem alle de markerede billeder. Yderligere oplysninger om 
markering af billeder finder du i afsnittet Redigering af billederne på side 13.

Sådan indstiller du Nokia Billedramme til at vise et diasshow:

• Skub trepositionstasten til .

Alle de markerede billeder vises på Nokia Billedramme på skift, så hvert billede 
vises i 30 sekunder ad gangen. Yderligere oplysninger om markering af billeder 
finder du i afsnittet Redigering af billederne på side 13.
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■ Redigering af billederne
Når enheden er tændt, og når redigeringstilstanden er aktiveret, kan du slette 
billederne og markere de billeder, du vil have vist.

Sådan sletter du billeder:

Husk at oprette en sikkerhedskopi af dine billeder, f.eks. ved at sende dem til en 
anden kompatibel enhed og gemme dem her.

1. Skub trepositionstasten til .

2. Tryk kort på  eller , indtil det billede, du vil slette, vises på Nokia 
Billedramme.

3. Tryk på  og , og hold dem nede, indtil ikonet  vises.

Sådan markerer du billeder til visning:

1. Skub trepositionstasten til .

2. Tryk kort på  eller  for at rulle gennem billederne.

3. Hvis du vil have vist et billede, skal du markere det ved at trykke kort på 
, mens billedet vises. Ikonet  vises for alle markerede billeder på 

Nokia Billedramme. Hvis du vil fjerne markeringen af et billede, skal du trykke 
kort på , mens det markerede billede vises.

Når der modtages nye billeder på Nokia Billedramme, markeres de automatisk. 
Hvis du ikke vil have vist de nye billeder, skal du fjerne markeringen af dem som 
beskrevet ovenfor.
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Sådan roterer du billeder:

Du kan både rotere billederne i redigeringstilstand, og når du får vist dem.

Når det billede, du vil rotere, vises, skal du trykke på  for at rotere billedet 90o 
med uret. Retningen af billedet gemmes herefter, og næste gang billedet vises, er 
det med den nye billedretning.

■ Aktivering og deaktivering af pauseskærmen
Du kan aktivere pauseskærmen, hvis du vil slukke displayet uden at slukke 
enheden. Tryk på , og hold den nede for at aktivere pauseskærmen.

Du kan aktivere displayet igen ved at trykke på en af kontroltasterne.

Pauseskærmen aktiveres automatisk, hvis der ikke har været nogen tastetryk i 
18 timer.

■ Ændring af displayets lysstyrke
Når enheden er tændt, kan du ændre displayets lysstyrke ved at trykke kort på . 
Der er fem lysstyrkeniveauer, og hver gang du trykker på , øges niveauet med 
ét. Når det højeste lysstyrkeniveau er nået, og du trykker på , vender enheden 
tilbage til det laveste lysstyrkeniveau.
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■ Afsendelse af et billede fra Nokia Billedramme
Når enheden er tændt, skal du vælge det billede, du vil sende, på displayet.

1. Aktivér eventuelt den infrarøde port på den enhed, du vil sende et billede til.

2. Ret den infrarøde port på Nokia Billedramme mod den infrarøde port på den 
kompatible enhed, billedet skal sendes til, og sørg for, at der ikke er nogen 
forhindringer mellem enhederne. Afstanden mellem enhederne må højst være 
1,5 meter og transmissionsvinklen 15o.

3. Tryk på  og  for at sende billedet. Ikonet  blinker, mens Nokia 
Billedramme forsøger at oprette forbindelse til den enhed, billedet skal sendes 
til. Ikonet  holder op med at blinke under billedoverførslen. Når billedet er 
sendt, vises ikonet  på enheden.

■ Modtagelse af billeder med Nokia Billedramme
Når enheden er tændt, kan der modtages billeder på Nokia Billedramme. Bemærk, 
at Nokia Billedramme konverterer de modtagne billeder for at kunne vise dem. 
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Billedformat på side 7.

Den måde, billederne modtages på, varierer, afhængigt af hvilken enhed billederne 
sendes fra. Hvis den enhed, billederne sendes fra, kan sende billeder via en infrarød 
forbindelse, kan du sende de valgte billeder fra den pågældende enhed, mens 
Nokia Billedramme er i tilstanden for passiv modtagelse via infrarød. Hvis 
afsendelse af billeder ikke kan aktiveres fra den enhed, billederne skal sendes fra, 
kan Nokia Billedramme hente alle billederne fra standardmappen på den 
pågældende enhed ved hjælp af tilstanden for aktiv modtagelse via infrarød.
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Sådan modtager du billeder via en infrarød forbindelse:

1. Hvis du vil arrangere billederne i Nokia Billedramme i en bestemt rækkefølge, 
skal du trykke kort på  eller  for at rulle til det billede, hvorefter de nye 
billeder skal gemmes.

2. Ret den infrarøde port på Nokia Billedramme mod den infrarøde port på den 
kompatible enhed, billedet skal sendes fra, og sørg for, at der ikke er nogen 
forhindringer mellem enhederne. Afstanden mellem enhederne må højst være 
1,5 meter og transmissionsvinklen 15o.

3. Når den enhed, billederne skal sendes fra, starter afsendelsen af billederne, går 
Nokia Billedramme i tilstanden for passiv modtagelse via infrarød, og ikonet 

 vises på enheden. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter 
afsendelsen fra en anden enhed, finder du i brugervejledningen til den 
pågældende enhed. 

4. Under billedoverførslen vises ikonet  på Nokia Billedramme, og de 
modtagne billeder vises et ad gangen.

5. Når billederne er modtaget, vender Nokia Billedramme tilbage til den forrige 
tilstand, og billederne gemmes efter det aktuelt viste billede.

Du finder oplysninger om, hvordan du redigerer de nye billeder, i afsnittet 
Redigering af billederne på side 13.
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Sådan henter du billeder via en infrarød forbindelse:

Nokia Billedramme henter alle billederne fra standardmappen på den enhed, 
billederne skal hentes fra. Der kan højst gemmes 50 billeder i Nokia Billedramme. 
Hvis denne grænse nås under billedoverførslen, afbrydes overførslen, så der kun 
gemmes 50 billeder på enheden i alt.

1. Hvis du vil arrangere billederne i Nokia Billedramme i en bestemt rækkefølge, 
skal du trykke kort på  eller  for at rulle til det billede, hvorefter de nye 
billeder skal gemmes.

2. Ret den infrarøde port på Nokia Billedramme mod den infrarøde port på den 
kompatible enhed, billederne skal hentes fra, og sørg for, at der ikke er nogen 
forhindringer mellem enhederne. Afstanden mellem enhederne må højst være 
1,5 meter og transmissionsvinklen 15o.

3. Aktivér den infrarøde forbindelse på den enhed, billederne skal hentes fra. 
Yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette, finder du i 
brugervejledningen til den pågældende enhed. 

4. Tryk på  for at vælge tilstanden for aktiv modtagelse via infrarød. Ikonet 
 vises på Nokia Billedramme.

5. Under billedoverførslen vises ikonet  på Nokia Billedramme, og de 
modtagne billeder vises et ad gangen.

6. Når alle billederne er modtaget, vender Nokia Billedramme tilbage til den 
forrige tilstand, og billederne gemmes efter det aktuelt viste billede.

Du finder oplysninger om, hvordan du redigerer de nye billeder, i afsnittet 
Redigering af billederne på side 13.
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Vedligeholdelse

Nokia Billedramme SU-4 er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt 
design, og som skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at 
krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. 

• Opbevar Nokia Billedramme, alle dele og alt ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

• Nokia Billedramme må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed 
kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.

• Nokia Billedramme må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. 
Dette kan beskadige enhedens bevægelige dele.

• Nokia Billedramme bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan 
forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til 
at smelte eller slå sig.

• Nokia Billedramme bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden varmes op (til 
normal temperatur), kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det 
elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne Nokia Billedramme. Enheden kan tage skade, hvis den udsættes for 
ukyndig behandling.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de 
interne kredsløb. 

• Rengør aldrig Nokia Billedramme med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler. 

• Mal ikke Nokia Billedramme. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at 
enheden fungerer korrekt.
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Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med Nokia 
Billedramme. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service.

Elektronisk udstyr skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler 
og må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Kontakt din Nokia-forhandler, 
hvis du har spørgsmål til dette.
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