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bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

 i enhver 

 
avn for 

 varsel å 

e, 

r 
 ikke 
old til 

ten til å 

este 
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktn
sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikk
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet ette
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forh
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg ret
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærm
Nokia-forhandler.
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Med det frittstående Nokia Fun Camera PT-3 kan du ta bilder når du er på fa
Hvis du vil vise bilder som er tatt med Nokia Fun Camera PT-3, trenger du en
kompatibel mobiltelefon med en Pop-PortTM-kontakt, for eksempel Nokia 31
Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 6800 eller Nokia 7210. Kontakt forhandlere
du vil ha informasjon om kompatibiliteten til andre telefonmodeller. 

Ta bilder i JPEG-format, antallet avhenger av bildekvaliteten, og lagre dem i
kameraminnet. Du kan deretter sende bildene til en kompatibel telefon. 

Når du kjøper Nokia Fun Camera PT-3, er følgende inkludert i esken: kamera
2 AAA-batterier, en bærerem, en optisk søker og brukerhåndboken.

Nokia Fun Camera PT-3 støtter en bildeoppløsning på 640 x 480 piksler. Ett
denne håndboken inneholder simulerte skjermbilder, kan det hende at 
bildeoppløsningen kan se noe forskjellig ut.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du begynner å bruke Nokia F
Camera PT-3. Før du kobler kameraet til en kompatibel telefon, bør du lese 
telefonens brukerhåndbok for mer detaljert informasjon. Ikke bruk denne 
brukerhåndboken i stedet for brukerhåndboken for telefonen, da denne inne
viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.
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1. Komme i gang
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Oversikt 
Nokia Fun Camera 
PT-3 består av følgende deler:

1. Søkerhull

2. Utløserknapp og 
menyvalgbekreftelse 

3. Av/på-tast 

4. Blitstast 

5. Menytast 

6. Piltast 

7. Display med bakgrunnslys

8. Statusindikatorlampe

9. Linse

10. Blits

Enheten kan inneholde små 
deler. Oppbevar den utilgjengelig for små barn.
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■ Optisk søker og rem
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kameraet, er tilgjengelig fo
med Nokia Fun Camera PT
Bare sett søkeren i hullet o
begynn å bruke den. Ramm
den optiske søkeren viser b
som vil bli tatt. Når du bru
den optiske søkeren, holde
kameraet om lag 20 cm fra
for å se motivet best mulig
søkeren.

Hvis du vil bruke remmen, trer du den gjennom hullene som vist på bildet ov
strammer den.
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■ Sette inn batteriene 
Nokia Fun Camera PT-3 bruker 2 AAA-batterier som strømkilde. Se også 

 satt 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Batteriinformasjon på side 16.

1. Vri dekslet slik at det åpnes.

2. Skyv og løft batteriluken for å åpne batterirommet.

3. Sjekk polene på batteriene, og sett dem inn. Kontroller at batteriene blir
riktig inn. 

4. Lukk batteriluken.

5. Lukk lokket.
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■ Display
Nokia Fun Camera PT-3 har et display med 
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bakgrunnslys. Når kameraet slås på, vises minne
batterikapasiteten samt forhåndsvalg ved hjelp 
ikoner. Standardinnstillingene i displayet vises i
illustrasjonen. Se Bruke tastene og 
displayinnstillingene på side 13.

■ Batteri og indikatorlamper
Batterikapasitetsikonet  angir hvor mye strøm som er igjen på batteriene.

Vær oppmerksom på at du kan ta bilder når batterikapasitetsikonet  bare v
strek, men at du ikke kan bruke blitsen. Hvis du prøver å bruke blitsen og det
er nok strøm igjen, blinker både den røde indikatorlampen og blitsikonet
sekunder, og du hører et lydsignal. For de 10 siste bildene, blinker den røde 
indikatorlampen kontinuerlig. 

Indikatorlampen angir den gjeldende statusen for kameraet. Den har følgen
modi:

• Indikatorlampen blinker grønt når blitsen blir aktivert.

• Indikatorlampen lyser kontinuerlig grønt når kameraet er klart for bruk.

• Indikatorlampen blinker rødt når det er en feil ved kameraet. Vær oppme
på at ikonet som tilsvarer funksjonen hvor feilen finnes, også blinker.
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• Indikatorlampen lyser kontinuerlig rødt når du har tatt et bilde med lite strøm 
igjen i batteriene.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



10

2. Bruke kameraet
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■ Ta et bilde
Før du kan ta bilder, må du kontrollere at du har satt batteriene riktig inn i 
kameraet. Overhold alle lover, og respekter personvernet og andres lovfeste
rettigheter når du bruker funksjoner i dette produktet.

1. Trykk på av/på-tasten . Kameraet er klart for bruk, og den grønne 
indikatorlampen lyser. Standard bildeinnstillinger er: Blits Auto, lyder På
bildekvalitet Lavere. Se Bruke tastene og displayinnstillingene på side 13

2. Rett kameraet mot motivet du vil fotografere. Du kan bruke den optiske 
søkeren eller bare se gjennom søkerhullet når du tar et bilde. Vær oppme
på at søkerhullet bare tilnærmelsesvis viser bilder du vil ta. Ikke rett kam
direkte mot sterkt lys eller mot solen.

3. Trykk på utløserknappen  for å ta bildet. Vær oppmerksom på at du ik
bevege kameraet før du hører et lydsignal. 

4. Telleren i displayet viser hvor mange flere bilder du kan ta. Du kan ta opp
bilder av lav kvalitet , opptil 26 bilder av høyere kvalitet  eller oppti
bilder av fotokvalitet . Se Bruke tastene og displayinnstillingene på si

Vær oppmerksom på at kameraet ikke må være koblet til en kompatibel tele
når du tar bilder.
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■ Bruke blitsen
Nokia Fun Camera PT-3 har en tast for blitsen, . Når du slår på kameraet, slås 
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blitsen automatisk på (dette er standard). Bokstaven A vises ved siden av 
blitsikonet . I Auto-modus kontrollerer blitsen de gjeldende lysforholden
bruker blitsen når dette er nødvendig. De andre valgene for blitsen er På og 
På-modus brukes blitsen hver gang et bilde blir tatt. I Av-modus brukes ikke
blitsen. Vær oppmerksom på at kameraet bruker mer strøm når du bruker bl
Se også Batteri og indikatorlamper på side 8.

Ikke bruk blitsen når du tar bilder av personer på kort avstand. Ikke dekk blit
mens du bruker den. 

■ Overføre bilder til en kompatibel telefon
Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjo
Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det k
til forstyrrelser eller fare.

Du kan overføre bilder til en kompatibel Nokia-
telefon ved å koble Nokia Fun Camera PT-3 til 
Pop-PortTM-kontakten på telefonen. 
Overføringen starter automatisk. Slå på begge 
enhetene før du kobler kameraet til den 
kompatible telefonen. Ikke koble kameraet til 
inkompatible produkter. Vær oppmerksom på at 
du ikke kan ta bilder når kameraet er koblet til 
telefonen.
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Alle bildene overføres til telefonen samtidig, det nyeste bildet først. Bildene 
overføres til alle bildene er kopiert, eller til telefonminnet er fullt. 
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Under overføringen angir en teller i kameradisplayet hvor mange bilder det 
gjenstår å overføre. Før overføringen viser telleren det totale antallet bilder
skal sendes, og den starter å telle ned når overføringen blir satt i gang. 

Du kan sette overføringen på pause ved å trykke én gang på utløserknappen
Hvis du vil fortsette overføringen, trykker du på utløserknappen  på nytt

Vær oppmerksom på at hvis du kobler kameraet fra telefonen når overføring
satt på pause eller har mislyktes, kan du ikke fortsette overføringen. 

Hvis bildeoverføringen mislykkes, blinker den røde indikatorlampen og 
sendeikonet . Du hører også et lydsignal. Hvis telefonminnet er fullt, vise
telefonen en feilmelding og du må slette filer i telefonminnet for å frigjøre p
Trykk på utløserknappen  igjen for å starte overføringen på nytt.

Etter overføringen er bildene lagret i kameraminnet, og kan overføres til en 
telefon på nytt. Telefonen viser en melding om at filene er mottatt i displaye
kan lagre, åpne, vise detaljer eller slette de overførte bildene i telefonen. Væ
oppmerksom på at du må lagre bildene i telefonen for at du skal kunne vise 
bildene senere, eller sende dem i en MMS-melding eller som e-post. Avheng
telefonen, kan du sende bildet til en datamaskin via e-post, eller overføre de
enten ved hjelp av en datakabel, Bluetooth eller infrarød tilkobling og et PC
program (det kan hende at du fikk PC Suite på en CD-ROM-plate som fulgte
telefonen).

Koble kameraet fra telefonen og lukk kontaktdekselet når overføringen er fu
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■ Bruke tastene og displayinnstillingene
Nokia Fun Camera PT-3 har følgende taster:
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• Menytast  for å vise og bla gjennom menyinnstillingene. De forskjelli
innstillingene vises som ikoner i displayet. Hold nede menytasten  fo
ut av menyinnstillingene uten å gjøre endringer.

Vær oppmerksom på at hvis du slår på kameraet, trykker på menytasten 
lar kameraet stå i menyinnstillingsmodus i mer enn 15 sekunder, vil kam
gå tilbake til hoveddisplayet. Hvis kameraet ikke brukes innen 2 minutte
det automatisk av.

• Piltast  for å velge underinnstillingen du ønsker.

• Utløserknapp  for å bekrefte valget. Det valgte ikonet vises, og kamer
går tilbake til hoveddisplayet. Hvis du vil fortsette å angi innstillinger, tr
du på menytasten  på nytt. Du trykker også på utløserknappen  fo
et bilde.

Vær oppmerksom på at valgene slettes fra kameraminnet hvis du bytter 
fjerner batteriene mens kameraet er slått på.

De tilgjengelige innstillingene er:

• Slett  for å slette alle bildene eller det siste bildet. Hvis du vil slette all
bildene, trykker du på menytasten  gjentatte ganger til sletteikonet b
Trykk på piltasten  for å velge om du vil slette ALL eller bare det siste 
Bekreft slettingen ved å trykke på utløserknappen . 
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• Selvutløser  for å slå selvutløseren På eller Av. Den forhåndsinnstilte tiden 
er 10 sekunder. Velg Selvutløser  og trykk på utløserknappen  for å 
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vert. 
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bekrefte valget. Trykk på utløserknappen en gang til for å starte selvutlø
Vær oppmerksom på at bilder som er tatt med selvutløseren er av Høyere
kvalitet og Runde .

• Bildetype Bildene komprimeres til 3 forskjellige filstørrelser: Foto , Hø
 og Lavere . Den Lavere kvaliteten er den mest komprimerte, og Fot

kvaliteten er minst komprimert. Bildekvaliteten er bedre når komprimeri
er lav.

• Rundt bilde   for å slå det runde bildeformatet På  eller Av. Bildene b
runde når På er valgt.

• Lyd  for å slå lydene På eller Av. Hvis Av er valgt, er alle lydene deakti

• Send  er aktivert og tilgjengelig bare når kameraet er koblet til en 
kompatibel telefon. Viser antallet bilder som overføres. 
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Stell og vedlikehold
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Kameraet er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidr
gi deg glede av dette produktet i mange år fremover. 
• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker innehold

mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du
batteriene og la enheten tørke helt før du setter dem inn igjen.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige de
kan bli ødelagt.

• Ikke legg enheten i direkte sollys eller annet sterkt lys. De interne komponentene 
displayet kan bli ødelagt.

• Ikke oppbevar kameraet i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere leve
på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.

• Ikke oppbevar kameraet i kalde omgivelser. Når enheten går tilbake til normal 
temperatur, kan det dannes fuktighet inne i enheten. Dette kan skade elektronisk
kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn beskrevet i denne håndboken.
• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innven

kretskort og finmekanikk. 
• Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. 
• Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig dr
• Bruk en myk, ren og tørr klut til å tørke av linser.
Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte serviceste
kvalifisert personale kan installere eller reparere denne enheten.
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Batteriinformasjon
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Denne enheten er beregnet for bruk med strøm fra Alkaline 1,5V 8003 Micro LR03 AM
MN2400 Ministilo AAA-batterier. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning e
garanti, og kan være farlig. Slå alltid av enheten før du fjerner batteriene. Bytt alltid b
batteriene samtidig. Ikke bland batterier av forskjellig type, merke eller alder. Kontrol
polariteten på batteriene når du setter dem inn.

Ikke prøv å lade batteriene på nytt.

Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert. Hvis du l
batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vi
kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Batteriytelsen er spesielt be
i temperaturer godt under frysepunktet. 

Bruk batteriene bare til formålet de er beregnet for. Bruk aldri et batteri som er skade
Skadede batterier kan lekke eller eksplodere og forårsake skade. Oppbevar alltid batte
utilgjengelig for små barn. Svelg aldri et batteri. Hvis batteriene svelges, kontakt lege
øyeblikkelig.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binde
penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet. Dette kan 
hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av pole
ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Ikke brenn opp batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirk
hvis mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall. 
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