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Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det
første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSER

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktions-
dygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne
enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

BESKYT HØRELSEN

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen.

© 2013 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 3



Om kameragrebet

Brug kameragrebet – og få flere muligheder, når du fotograferer og optager video.

Nokia-kameragrebet PD-95G er et funktionelt og beskyttende cover til din telefon. Din telefon kan
få ekstra opladning fra kameragrebets indbyggede batteri, så du kan bruge kameraet og telefonen i
længere tid. Når du fotograferer, skal du bruge den dedikerede kameratast med to trin til at opnå
bedre fokus og komposition – og brug håndledsremmen til at få et komfortabelt og sikkert greb om
telefonen med én hånd. Du kan også sætte kameragrebet fast på et universal-trefodsstativ for at få
en bedre stabilitet.

Du kan nemt tage kameragrebet med dig overalt.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også bruger-
vejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.
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Taster og dele

Få et overblik over kameragrebets taster og dele.

1 Kameratast
2 Strømindikatortast
3 Indikatorlys
4 Opladerstik
5 Hul til håndledsrem
6 Mikro-USB-stik
7 Skruehul til trefodsstativ
8 Håndledsrem

Dette produkt omfatter ikke et USB-kabel.

Advarsel: Mikro-USB-stikket på dette produkt kan indeholde små mængder nikkel. Hvis du har
nikkelallergi, kan du få symptomer ved længerevarende kontakt mellem delene og huden.
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Tilslut telefonen til kameragrebet

Få at vide, hvordan du tilslutter din telefon til kameragrebet.

1. Fastgør håndledsremmen til telefonen, og træk den ud gennem håndledsremshullet.
2. Skub forsigtigt telefonen nedad, og tilslut mikro-USB-stikket på telefonen til mikro-USB-stikket
på kameragrebet.
3. Skub forsigtigt telefonen gennem de øverste clips, så den låses fast.
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Fjern telefonen fra kameragrebet

Vil du bruge telefonen frit igen, efter du har opladet batterierne eller fotograferet? Så skal du bare
tage den ud af kameragrebet.

1. Tryk forsigtigt på den ene af de øverste clips, og træk den væk fra telefonen, indtil den frigøres.
Gør det samme med den anden øverste clips, så den frigøres.
2. Træk telefonen opad, så den kobles fra mikro-USB-stikket.

3. Skub telefonen opad, indtil den er helt ude af kameragrebet.
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Oplad kameragrebet

Det indbyggede batteri er blevet delvist opladet på fabrikken, men du skal muligvis oplade det igen,
før du bruger kameragrebet.

Oplad kameragrebet i den korrekte temperatur: 0° C – +60° C. Hvis temperaturen er uden for dette
område, og kameragrebet er tilsluttet stikkontakten, blinker alle indikatorlysene hurtigt.

1. Sæt en kompatibel oplader (sælges separat) i stikkontakten, eller tilslut kameragrebet til en
kompatibel computer med et USB-kabel.
2. Tilslut mikro-USB-enden af kablet til opladerstikket på dit kameragreb.
Indikatorlysene tændes, og ét indikatorlys blinker konstant, mens batteriet oplades, og viser status
for opladningen. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatorlysene konstant i 15 minutter. Det kan
tage op til 3 timer at oplade kameragrebet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du først koble opladeren fra kameragrebet og derefter fra
stikkontakten i væggen.
Når du frakobler en oplader, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Tjek batteriniveauet
Tryk på strømindikatortasten. Indikatorlysene tændes i 3 sekunder og viser det resterende
batteriniveau. Hvert indikatorlys repræsenterer 25 % af batterikapaciteten.
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Oplad telefonen med kameragrebet

Er batteriet løbet tør for strøm, og er der ingen stikkontakt eller oplader i nærheden? Brug
kameragrebet til at oplade telefonen.

Brug kameragrebet til at oplade telefonen i den korrekte temperatur: -10° C – +60° C.

Tilslut telefonen til kameragrebet. Kameragrebet oplader automatisk telefonen.
Indikatorlysene tændes i 3 sekunder og viser det resterende batteriniveau for kameragrebet. Lysene
slukkes under opladningen. Du kan trykke på strømindikatortasten for at tjekke det resterende
batteriniveau. Hvis det indikatorlys, der er tættest på opladerstikket, blinker hurtigt, er strømmen
fra kameragrebet blevet overført til telefonen, og kameragrebets batteri er ved at løbe tør for strøm.
Kameragrebet skal snart oplades.

Tjek status for opladningen på din telefon. Opladningstiden varierer, afhængigt af hvordan du bruger
telefonen.

Oplad telefonen og kameragrebet sammen
Tilslut et kompatibelt USB-kabel til opladerstikket på kameragrebet, og oplad både din telefon og
kameragrebet fra stikkontakten eller en computer.
Telefonen bliver opladet først, hvis kameragrebet har nok strøm. Hvis ikke, oplader kameragrebet
først sig selv i nogle få minutter. Når telefonens batteri er helt fuldt, startes opladningen af
kameragrebet automatisk. Indikatorlysene tændes og viser status for opladningen.

Stop og fortsæt opladningen af telefonen med kameragrebet
Tryk på strømindikatortasten, og hold den nede i mindst 3 sekunder. Alle batteriindikatorlysene
blinker to gange, og opladningen stoppes. Kameratasten kan stadig benyttes. Gentag dette trin for
at fortsætte opladningen.
Kameragrebet fortsætter automatisk opladningen af din telefon, hver gang de to enheder tilsluttes,
eller når kameragrebet tilsluttes en vægoplader eller computer.

Tip! Hvis du vil slukke telefonen helt, mens den er tilsluttet kameragrebet, skal du først stoppe
opladningen af telefonen.
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Tag et foto eller optag en video

Er du nysgerrig efter at få at vide, hvordan du kan bruge kameragrebet til at fotografere eller optage
video med telefonen? Læs videre, og find ud af det.

Kameragrebet er optimeret til brug med højre hånd.

1. Tilslut telefonen til kameragrebet.
2. Tryk på kameratasten på kameragrebet for at tænde telefonens kamera.
Hvis telefonen er låst, skal du trykke på kameratasten og holde den nede.

3. Vælg den kameratilstand, du vil bruge.
4. Tryk på kameratasten.

Tip! Når du vil tage et foto, skal du trykke på kameratasten og holde den halvvejs nede for at
fokusere. Tryk kameratasten helt ned for at tage fotoet.

Tip! For at få et komfortabelt og sikkert greb om telefonen og kameragrebet kan du fastgøre
håndledsremmen til telefonen og trække den ud gennem kameragrebet.

Du kan finde flere oplysninger om at fotografere og optage videoer i brugervejledningen til telefonen.
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Sæt kameragrebet fast på et trefodsstativ

Skal telefonens kamera stå mere stabilt, når du fotograferer? Så anvend en universal-trefodsstativ.

1. Sæt skruegevindet på trefodsstativet i skruehullet på kameragrebet.
2. Drej kameragrebet med uret, indtil det sidder fast på trefodsstativet.

Tip! Du opnår den bedste stabilitet, hvis du placerer et af trefodsstativets ben parallelt med
kameragrebet.
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Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Vedligeholdelse af enheden
Enheden, batteriet og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden
problemer.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer
elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
• Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
• Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan

der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
• Åbn ikke enheden.
• Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til

lovgivningen om radioudstyr.
• Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
• Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til
at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes
som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/
recycle.

Skraldespandssymbol med kryds over

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle
elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne
må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste
genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på www.nokia.com/support. Se
www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Oplysninger om batteri og oplader
Enheden er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud, da du kan
beskadige enheden.

Oplad enheden med en oplader af typen AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 eller DC-20. Stiktypen på opladeren
kan variere.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når driftstiderne bliver væsentligt
kortere end normalt, skal du indlevere enheden til den nærmeste autoriserede serviceforhandler for at få udskiftet batteriet.

Batteri og oplader – sikkerhed
Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den frakobles. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En
enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt.
Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
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Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken
ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.
Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes
for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible
batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse
eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere batteriet eller opladeren
i et servicecenter, før du fortsætter brugen. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren
indendørs.

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-95G overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser
i Direktiv 2004/108/EF.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler for at få flere oplysninger. Denne
enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande.
Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed
og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående
varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen
omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og
forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i
tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.
Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbruger-
supporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal
følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere
modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er
godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler.
Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage
skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt
installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke
udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende
fremgangsmåder:

• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

TM © 2013 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de
respektive ejere.
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