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Perskaitykite ¹iuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti taisykliù gali bþti pavojinga arb
neteisìta. Smulkesnì informacija pateikiama ¹iame vartotojo vadove. 

KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS
Tik kvalifikuotas personalas gali çdiegti ar taisyti „Nokia” vaizdo rìmeliù ç

JUNGIMAS PRIE KITÙ PRIETAISÙ
Jungdami prie kitù prietaisù, perskaitykite jù vartotojo instrukcij± dìl i¹sa
informacijos apie saug±. Nejunkite nesuderinamos çrangos.

ATSARGINÌS KOPIJOS
Neu¾mir¹kite pasidaryti atsarginiù svarbios informacijos kopijù.

ATSPARUMAS VANDENIUI
Jþsù „Nokia” vaizdo rìmeliai nìra atsparþs vandeniui. Laikykite j± sausai.

SVARBU:
Çkroviklius naudokite tik sausoje aplinkoje. Niekada nekraukite çrenginio, 
çrenginys ar çkroviklis, arba jù dalys yra drìgnos ar ¹lapios. Jei çrenginys bu
aplietas sþriu vandeniu, norìdami i¹vengti korozijos, nedelsdami nuvalyk
audiniu, sudrìkintu gìlu vandeniu. Tada rþpestingai i¹valykite sausai.

Nenukreipkite IR (infraraudonojo) spindulio ç kieno nors akç ir ¾iþrìkite, k
netrukdytù kitiems IR çrenginiams. ©is çrenginys yra 1 klasìs lazerio produ
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„Nokia” vaizdo rìmeliai SU-4 yra patobulintas gaminys, leid¾iantis Jums ¾iþ
skaitmeninius vaizdus, nufotografuotus arba gautus i¹ Jþsù Nokia telefono,
turinèio IrDa funkcij±, arba kitù suderinamù çrenginiù. Jþs galite prijungti „N
vaizdo rìmelius prie kitù çrenginiù naudodami jo infraraudonùjù spinduliù 
prievad±. Jþs galite padìti „Nokia” vaizdo rìmelius ant stalo ir ¾iþrìti vaizdu
vien± po kito arba kaip skaidriù demonstravim±. „Nokia” vaizdo rìmeliai 
parduodami su trimis i¹ anksto çkeltais vaizdais, o Jþs galite patogiai çtraukt
naujus vaizdus i¹ suderinamo çrenginio bei i¹trinti senus vaizdus.

Çdìmiai perskaitykite ¹ç vartotojo vadov± prie¹ naudodami „Nokia” vaizdo 
rìmelius.

■ Maitinimas
Prie¹ naudodami su ¹iuo prietaisu çkroviklç, patikrinkite jo modelio numerç. „Nokia” va
rìmeliai yra skirti naudoti su ACP-12 çkrovikliu.

Perspìjimas! Su ¹iuo çrenginiu naudokite tik gamintojo aprobuotus çkrovikli
rþ¹iù çkrovikliù naudojimas panaikina çrenginiui taikomas aprobacijas bei 
garantijas, be to, tai gali bþti pavojinga.

Dìl patvirtintù çkrovikliù kreipkitìs ç savo tiekìj±.

Atjungdami maitinimo laid± nuo çrenginio, traukite ki¹tuk±, o ne laid±.
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■ Techniniai duomenys
• Svoris: 425g

 x 240 
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do 
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• Plotis (maks.) / ilgis (maks.)  / storis (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm

• Ekranas: 5.1" perduodantis u¾pakalinis dangtelis STN spalvotas LCD 320
horizontalios orientacijos, 4096 spalvos. Vaizdo skiriamoji geba ¹iose 
med¾iagose gali skirtis.

• Naudojimosi temperatþra nuo: 0 oC iki 40oC

• Suderinamumas: „Nokia” vaizdo rìmeliai SU-4 yra suderinami su telefon
kitais çrenginiais, palaikanèiais vaizdù siuntim± infraraudonaisiais spindu
(IrDA). Atkreipkite dìmesç, kad tuo atveju, jei negalite i¹siùsti vaizdo i¹ te
(IrDA siuntimo funkcija), „Nokia” vaizdo rìmeliai gali paimti vaizdus i¹ 
suderinamo „Nokia” telefono, kai jo IR ry¹ys yra suaktyvintas.

• „IrDA” standartas: IrOBEX 1.3 gauti/siùsti, IrTranP gauti

• Palaikomas vaizdo formatas: JPEG ir GIF (bet ne animuotas GIF)

• Palaikomas vaizdo dydis: maks. 1024 * 768, iki 200 kB. Dìl skirtingù vaiz
apdirbimo technikù – net iki 1 MB.
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■ Vaizdù formatas
„Nokia” vaizdo rìmeliai konvertuoja visus gautus vaizdus ç JPEG format± 320x240 

i ¹i 
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vaizdo 
aryti 
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vaizdo ta¹kù skiriam±ja geba. Jei gauto vaizdo skiriamoji geba yra kitokia ne
skiriamoji geba, „Nokia” vaizdo rìmeliai pritaiko vaizd± taip, kad jis optimal
tilptù ekrane.

Vaizdai i¹ „Nokia” vaizdo rìmeliù siunèiami JPEG formatu, kadangi „Nokia” 
rìmeliai nei¹saugo pirminiù gautù vaizdù formatù. Taigi neu¾mir¹kite pasid
pirminiù vaizdù atsarginiù kopijù.
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1. Ap¾valga
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„Nokia” vaizdo rìmeliai susideda i¹ tokiù pagrindiniù daliù:

1. Ekranas

2. Infraraudonùjù spinduliù (IR) 
prievadas 

3. Valdymo mygtukai

4. Atrama

Jþs galite naudotis „Nokia” vaizdo 
rìmeliù valdymo mygtukais, 
esanèiais çrenginio vir¹uje. Valdymo 
mygtukai:

1. Çjungimo/i¹jungimo mygtukas

2. Rodymo ir ry¹kumo reguliavimo mygtukas
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3. Rotacijos mygtukas

4. Trijù pozicijù perjungimo mygtukas: 

s 

 
us, 
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• Skaidriù demonstracijos re¾imas 

• Vaizdù per¾iþros re¾imas 

• Keitimo re¾imas 

5. Mygtukas ç vir¹ù

6. Mygtukas ç apaèi±

7. ®ymìjimo mygtukas

8. IrDA mygtukas

Yra trys bþdai paspausti mygtukus. Jie yra tokie:

• Trumpai paspauskite - spauskite mygtuk± trumpiau nei vien± sekundê

• Paspauskite - spauskite mygtuk± ne trumpiau nei vien± sekundê

• Paspauskite ir palaikykite - paspauskite ir palaikykite mygtuk± bent tri
sekundes

Ekrano indikatoriai

©is indikatorius parodo, kad vaizdas yra pa¾ymìtas per¾iþrai.

„Nokia” vaizdo rìmeliù atmintis yra pilna, 50 vaizdù yra saugoma
„Nokia” vaizdo rìmeliuose. Jei atmintis prisipildo perkeliant vaizd
lik¿ vaizdai atmetami.
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„Nokia” vaizdo rìmeliai pasuka vaizd± 90o pagal laikrod¾io rodyklê.
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„Nokia” vaizdo rìmeliai perjungia kit± vaizd±.

„Nokia” vaizdo rìmeliai perjungia ankstesnç vaizd±.

Patvirtina, kad vaizdas buvo sìkmingai i¹trintas.

©is indikatorius mirksi, kai „Nokia” vaizdo rìmeliai mìgina u¾meg
IrDa ry¹ç. Kai ry¹ys nustatytas ir „Nokia” vaizdo rìmeliai siunèia a
gauna vaizd±, indikatorius rodomas nuolat.

Patvirtina, kad vaizdai buvo sìkmingai gauti arba nusiùsti (priima
çrenginys patvirtino, kad vaizdai yra gauti).

Vaizdas nepalaikomas „Nokia” vaizdo rìmeliù. Jis yra, pavyzd¾iui,
didelis arba nesuderinamo formato.

Perduodant vaizdus, çvyko klaida.

©is indikatorius rodo, kiek vaizdù yra pa¾ymìta per¾iþrai ir 
vaizdù yra saugoma i¹ viso. Daugiausia galima saugoti 50 v

Progreso juosta yra rodoma, kol „Nokia” vaizdo rìmeliai ap
gautus vaizdus.
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2. Darbo prad¾ia

tram± 
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■ „Nokia” vaizdo rìmeliù nustatymas
1. Çki¹kite çkroviklio ki¹tuk± ç lizd±, 

esantç „Nokia” vaizdo rìmeliù 
u¾pakalinìje pusìje (1).

2. Çkroviklç sujunkite su kintamos 
srovìs ki¹tuko lizdu sienoje.

3. Padìkite „Nokia” vaizdo rìmelius 
ant stalo taip, kad valdymo 
mygtukai bþtù vir¹uje. Jei 
dauguma Jþsù vaizdù yra 
vertikalþs, galite pastatyti 
„Nokia” vaizdo rìmelius 
vertikaliai taip, kad valdymo 
mygtukai bþtù de¹inìje ekrano pusìje.

Norìdami pakeisti „Nokia” vaizdo rìmeliù ekrano kamp±, galite pasukti a
(2) u¾pakalinìje çrenginio pusìje.
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■ Kaip çjungti ir i¹jungti çrenginç
Norìdami çjungti „Nokia” vaizdo rìmelius, paspauskite  .
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Paspauskite  norìdami i¹jungti çrenginç.

I¹junkite „Nokia” vaizdo rìmelius, kai jù nenaudojate.
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3. Kaip naudoti „Nokia” vaizdo rìmelius
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■ Kaip per¾iþrìti vaizdus
Jei „Nokia” vaizdo rìmeliuose yra tik vienas vaizdas, jis rodomas, kai çjungia
çrenginç. Jei „Nokia” vaizdo rìmeliuose yra daugiau nei vienas vaizdas, Jþs g
nustatyti „Nokia” vaizdo rìmelius taip, kad bþtù rodomas tik vienas vaizdas
keli vaizdai vienas po kito kaip skaidriù demonstravima.

Kaip nustatyti „Nokia” vaizdo rìmelius, kad bþtù rodomas vienas vaizda

1. Trijù pozicijù perjungimo mygtuk± nukreipkite ç .

2. Norìdami pasirinkti vaizd±, kurç pageidaujate pasi¾iþrìti, trumpai spaud
 arba  . Jei paspausite ir palaikysite  arba , vaizdai keisis 

automati¹kai 3 sekund¾iù intervalu.

Galite rinktis i¹ visù pa¾ymìtù vaizdù. Daugiau informacijos apie vaizdù 
¾ymìjim± rasite Kaip keisti vaizdus puslapyje 14.

Kaip nustatyti „Nokia” vaizdo rìmelius, kad bþtù rodoma skaidriù 
demonstracija:
• Trijù pozicijù perjungimo mygtuk± nukreipkite ç .

„Nokia” vaizdo rìmeliai rodo visus pa¾ymìtus vaizdus vien± po kito taip,
kiekvienas vaizdas yra rodomas 30 sekund¾iù. Daugiau informacijos apie
vaizdù ¾ymìjim± rasite Kaip keisti vaizdus puslapyje 14.
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■ Kaip keisti vaizdus
Kai çrenginys çjungtas ir redagavimo re¾imas suaktyvintas, Jþs galite trinti vaizdus 

zd±, 

, 
liai 

ìjim± 
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ir ¾ymìti vaizdus per¾iþrai.

Kaip trinti vaizdus:

Nepamir¹kite padaryti atsarginiù vaizdù kopijù, pavyzd¾iui, nusiùsdami ir 
i¹saugodami juos kitame suderinamame çrenginyje.

1. Trijù pozicijù perjungimo mygtuk± nukreipkite ç .

2. Trumpai spaudykite  arba , kol „Nokia” vaizdo rìmeliai parodys vai
kurç norite i¹trinti.

3. Paspauskite ir palaikykite  ir , kol pasirodys  piktograma.

Kaip pa¾ymìti vaizdus per¾iþrai:

1. Trijù pozicijù perjungimo mygtuk± nukreipkite ç .

2. Norìdami pasirinkti vaizd±, trumpai spaudykite  arba .

3. Kad galìtumìte pasi¾iþrìti vaizd±, pa¾ymìkite jç trumpai paspausdami 
kol vaizdas yra rodomas. Prie visù pa¾ymìtù vaizdù „Nokia” vaizdo rìme
rodo  piktogram±. Norìdami at¹aukti vaizdo ¾ymìjim±, trumpai 
paspauskite , kol pa¾ymìtas vaizdas yra rodomas.

Kai „Nokia” vaizdo rìmeliai gauna naujus vaizdus, jie yra pa¾ymimi 
automati¹kai. Jeigu Jþs nenorite per¾iþrìti naujù vaizdù, at¹aukite jù ¾ym
taip, kaip paai¹kinta auk¹èiau.
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Kaip pasukti vaizdus:
Jþs galite pasukti vaizdus tiek redagavimo re¾ime, tiek juos ¾iþrìdami.

 pagal 
kit± 

i 
nd±.

sdami 
ama ç 
, 
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Kai rodomas vaizdas, kurç norite pasukti, paspauskite  pasukti vaizd± 90o

laikrod¾io rodyklê. „Nokia” vaizdo rìmeliai i¹saugo vaizdo orientacij±, todìl 
kart± „Nokia” vaizdo rìmeliai rodo t± vaizd± nauja orientacija.

■ Kaip çjungti ir i¹jungti ekrano u¾skland±
Galite suaktyvinti ekrano u¾skland±, jei norite i¹jungti ekran±, nei¹jungdam
çrenginio. Paspauskite ir palaikykite , norìdami suaktyvinti ekrano u¾skla

Jþs galite vìl çjungti ekran± paspausdami bet kurç valdymo mygtuk±.

„Nokia” vaizdo rìmeliai automati¹kai aktyvina ekrano u¾skland±, jei per 
18 valandù nepaspaud¾iamas nì vienas mygtukas.

■ Kaip reguliuoti ekrano ry¹kum±
Kai çrenginys çjungtas, Jþs galite reguliuoti ekrano ry¹kum± trumpai paspau

. Yra penki ry¹kumo lygiai, ir kiekvien± kart±, kai paspaud¾iate , perein
kit±, auk¹tesnç lygç. Kai, pasiekus auk¹èiausi± ry¹kumo lygç, paspaud¾iate 
„Nokia” vaizdo rìmeliuose çsijungia ¾emiausias ry¹kumo lygis.
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■ Kaip siùsti vaizd± i¹ „Nokia” vaizdo rìmeliù
Kai çrenginys çjungtas, „Nokia” vaizdo rìmeliù ekrane pasirinkite vaizd±, kurç norite 

o.

l 

 

, kad 
giau 

ntis 

eigu 
okia” 
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siùsti.

1. Jei reikia, aktyvinkite çrenginio, ç kurç norite siùsti vaizd±, IR prievad±.

2. Nukreipkite „Nokia” vaizdo rìmeliù ir suderinto priimanèio çrenginio IR 
prievadus vien± ç kit± ir çsitikinkite, kad tarp ¹iù çrenginiù nìra kliþèiù. 
Maksimalus leid¾iamas atstumas yra iki 1.5 m, o transliacijos kampas 15

3. Paspauskite  ir  norìdami siùsti vaizd±.  piktograma mirksi, ko
„Nokia” vaizdo rìmeliai mìgina u¾megzti ry¹ç su priimanèiu çrenginiu. 
Siunèiant vaizd±  piktograma nustoja mirksìti. Sìkmingai nusiuntus
vaizd±, „Nokia” vaizdo rìmeliai parodo  piktogram±.

■ Kaip gauti vaizdus su „Nokia” vaizdo rìmeliais
Kai „Nokia” vaizdo rìmeliai çjungti, jie gali gauti vaizdus. Atkreipkite dìmesç
„Nokia” vaizdo rìmeliai konvertuoja gautus vaizdus, kad juos parodytù. Dau
informacijos ¾iþrìkite skyriuje Vaizdù formatas puslapyje 7.

Vaizdù gavimo procedþra priklauso nuo siunèianèio çrenginio. Jeigu siunèia
çrenginys gali siùsti vaizdus per IR, Jþs galite siùsti pasirinktus vaizdus i¹ to 
çrenginio, kai „Nokia” vaizdo rìmeliai veikia pasyvaus IR priìmimo re¾imu. J
vaizdù siuntimo funkcija negali bþti suaktyvinta siunèianèiame çrenginyje, „N
vaizdo rìmeliai gali pasiimti visus vaizdus i¹ numatyto siunèianèio çrenginio
vaizdù aplanko, esant aktyviam IR priìmimo re¾imui.
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Kaip gauti vaizdus per IR:
1. Norìdami, kad vaizdai „Nokia” vaizdo rìmeliai bþtù sudìti tam tikra tvarka, 

goti 

o.

 
 ¹io 

ir 

 

u ¹i 
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trumpai spaudydami  arba  pasirinkite vaizd±, po kurio norite i¹sau
naujus vaizdus.

2. Nukreipkite „Nokia” vaizdo rìmeliù ir suderinto siunèianèio çrenginio IR 
prievadus vien± ç kit± ir çsitikinkite, kad tarp ¹iù çrenginiù nìra kliþèiù. 
Maksimalus leid¾iamas atstumas yra iki 1.5 m, o transliacijos kampas 15

3. Siunèianèiam çrenginiui pradìjus siùsti vaizdus, „Nokia” vaizdo rìmeliai 
pereina ç pasyvaus IR priìmimo re¾im± ir rodo  piktogram±. Daugiau
informacijos apie tai, kaip pradìti persiuntim± i¹ kito çrenginio, ¾iþrìkite
çrenginio vartotojo vadove. 

4. Kol vaizdai yra siunèiami, „Nokia” vaizdo rìmeliai rodo  piktogram± 
gautus vaizdus vien± po kito.

5. Kai vaizdai yra gauti, „Nokia” vaizdo rìmeliai grç¾ta ç ankstesnç re¾im±, o
vaizdai i¹saugomi tiesiai po paskutiniu rodytu vaizdu.

Jeigu norite keisti naujus vaizdus, ¾iþrìkite skyriuje Kaip keisti vaizdus 
puslapyje 14.

Kaip pasiimti vaizdus per IR:

„Nokia” vaizdo rìmeliai pasiima visus vaizdus i¹ numatyto vaizdù ¹altinio 
katalogo. Maksimalus vaizdù skaièius „Nokia” vaizdo rìmeliuose yra 50. Jeig
riba pasiekiama vaizdù perkìlimo metu, perkìlimas nutraukiamas taip, kad 
„Nokia” vaizdo rìmeliuose liktù saugoma tik 50 vaizdù i¹ viso.
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1. Norìdami, kad vaizdai „Nokia” vaizdo rìmeliuose bþtù sudìti tam tikra tvarka, 
trumpai spaudydami  arba  pasirinkite vaizd±, po kurio norite i¹saugoti 

site 
þtù 
pas 

acijos, 

aizdo 

ir 

±, o 
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naujus vaizdus.

2. Nukreipkite „Nokia” vaizdo rìmeliù ir suderinto çrenginio, i¹ kurio pasiim
vaizdus, IR prievadus vien± ç kit± ir u¾tikrinkite, kad tarp ¹iù çrenginiù neb
kliþèiù. Maksimalus leid¾iamas atstumas yra iki 1.5 m, o transliacijos kam
15o.

3. Aktyvinkite çrenginio, i¹ kurio pasiimsite vaizdus, IR ry¹ç. Daugiau inform
kaip tai padaryti, ¾iþrìkite to çrenginio vartotojo vadove. 

4. Norìdami çeiti ç aktyvaus IR priìmimo re¾im±, paspauskite  . „Nokia” v
rìmeliai rodo  piktogram±.

5. Kol vaizdai yra siunèiami, „Nokia” vaizdo rìmeliai rodo  piktogram± 
gautus vaizdus vien± po kito.

6. Kai visi vaizdai yra gauti, „Nokia” vaizdo rìmeliai grç¾ta ç ankstesnç re¾im
vaizdai i¹saugomi tiesiai po paskutiniu rodytu vaizdu.

Jeigu norite keisti naujus vaizdus, ¾iþrìkite skyriuje Kaip keisti vaizdus 
puslapyje 14.
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Prie¾iþra ir aptarnavimas
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Jþsù „Nokia” vaizdo rìmeliai SU-4 yra ypatingo dizaino ir technologijos produktas, to
reikia naudoti atsargiai. Toliau pateikti patarimai padìs Jums vykdyti garantinius 
reikalavimus ir naudotis ¹iuo gaminiu daugelç metù. 

• Visus priedus laikykite ma¾iems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Laikykite „Nokia” vaizdo rìmelius sausai. Krituliai, drìgmì ir visù rþ¹iù skysèiai ga
mineraliniù med¾iagù, kurios ardo elektronines grandines.

• Nenaudokite ir nelaikykite „Nokia” vaizdo rìmeliù dulkìtose, ne¹variose vietose. J
judanèios dalys gali bþti pa¾eistos.

• Nelaikykite „Nokia” vaizdo rìmeliù kar¹tose vietose. Auk¹ta temperatþra gali 
sutrumpinti elektroniniù çrenginiù tarnavimo laik±, sugadinti akumuliatorius ir 
deformuoti arba i¹lydyti kai kurias plastmasines dalis.

• Nelaikykite „Nokia” vaizdo rìmeliù ¹altose vietose. Çrenginiui at¹ylant (iki normal
temperatþros), jame gali kondensuotis drìgmì, dìl to gali sugesti elektroniniù gra
plok¹tìs.

• Neatidarinìkite „Nokia” vaizdo rìmeliù. Bþdami nekvalifikuoti, galite j± sugadint

• Nemìtykite, netrankykite ir nepurtykite „Nokia” vaizdo rìmeliù. ©iurk¹èiai elgdam
galite sulau¾yti vidines grandiniù plok¹tes. 

• Nevalykite „Nokia” vaizdo rìmeliù stipriomis cheminìmis med¾iagomis, tirpikliais
stipriais valikliais. 

• Neda¾ykite „Nokia” vaizdo rìmeliù. Da¾ai gali u¾kim¹ti tarpus tarp judanèiù daliù
çrenginys tinkamai neveiks.
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Jei „Nokia” vaizdo rìmeliai neveikia tinkamai, pristatykite juos ç artimiausi± kvalifikuoto 
aptarnavimo punkt±. Specialistai Jums padìs ir, jei reikìs, çrang± sutaisys.

kam± 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Norìdami su¾inoti apie ekologi¹k± çrenginio perdirbim±, kreipkitìs ç vietinç „Nokia” 
aptarnavimo punkt± arba per¾iþrìkite vietinius reikalavimus, reglamentuojanèius tin
buitiniù elektroniniù prietaisù i¹metim±.


