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GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN

Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ve yasalara aykýrý sonuçlar 
doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr.

YETKÝLÝ SERVÝS
Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için kullaným 
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

YEDEK KOPYALAR
Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Nokia Kaleidoscope I suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun.

Kýzýlötesi (IR) ýþýný kimsenin gözüne doðru tutmayýn veya diðer kýzýlötesi cihazlarla 
etkileþimine izin vermeyin. Bu cihaz Sýnýf 1 Lazer Ürünü’dür.

Bu cihazla yalnýzca uygun Multimedya Kartlarý'ný (MMC) kullanýn. Güvenli Dijital (DS) kartlar 
gibi diðer hafýza kartlarý MMC kart yuvasýna sýðmaz ve bu cihazla uyumlu deðildir. Uyumlu 
olmayan bir hafýza kartý kullanmak cihaza ve hafýza kartýna zarar verebilir ve uyumlu 
olmayan kart üzerinde saklanan veriler bozulabilir.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 4



■ Þarj cihazlarý ve bataryalar
Uyarý! Bataryayý çýkarmayý denemeyin. Bataryayý deðiþtirmek gerektiðinde yetkili 
servis personeline baþvurun.

Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. 
Nokia Kaleidoscope I, aþaðýdaki þarj cihazlarýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: 
ACP-8 ve ACP-12. 

Uyarý! Bu özel donanýmla birlikte yalnýzca, kullanýlmasý imalatçýsý tarafýndan 
onaylanan bataryalarý ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, 
donaným için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr.

Onaylý batarya ve þarj cihazlarýný edinmek için bayiinize baþvurun.

Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin.
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Giriþ

Nokia Kaleidoscope I, sýk kullandýðýnýz uyumlu tam renkli resimleri 
görüntülemenize veya bunlarý arkadaþlarýnýzla ve ailenizle paylaþmanýza olanak 
tanýyan yeni bir görüntüleme ürünüdür. ’Sanal Ekraný’, resimlerinizi cihazýn üst 
tarafýnda bulunan ve büyüten küçük bir mercek aracýlýðýyla kullanmanýza izin 
verir.

Nokia Kaleidoscope I küçük ve sade tasarýmýyla resimlerinizi her zaman yanýnýzda 
taþýmanýza olanak tanýr. Nokia Kaleidoscope I, önceden kaydedilmiþ üç resimle 
birlikte gelir. Kýzýlötesi baðlantýyý kullanarak, uyumlu telefonlardan veya PC'den 
yeni resimler ekleyebilirsiniz. 

Nokia Kaleidoscope I, ek saklama alaný saðlayan uyumlu Multimedya Kartý (MMC) 
hafýza kartlarýyla birlikte de kullanýlabilir. Örneðin, uyumlu dijital kameranýzla 
çekip kaydettiðiniz resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Nokia Kaleidoscope I’i kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatlice 
okuyun. MMC kartýyla ilgili bilgiler için birlikte gelen belgelere bakýn.

■ Teknik özellikler
• Aðýrlýk: yaklaþýk 75 gr

• Boyutlar: uzunluk 80 mm / geniþlik 37 mm / kalýnlýk 35 mm

• Ekran: çözünürlük 266 * 225 piksel, en çok 32768 rengi destekler

• Çalýþma süresi: 50 dakikaya kadar etkin görüntü izleme
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 6



• Çalýþma sýcaklýðý: -15oC - 55oC

• Uyumlu telefonlar ve PC’ler: Nokia Kaleidoscope I’in satýþ paketine bakýn. En 
yeni uyumluluk listesi Nokia web sitesinde bulunabilir.

• Uyumlu hafýza kartlarý: tam boy (32 x 24 x 1,4 mm) Multimedya Kartlarý (MMC)

• IrDA standardý: IrOBEX1.3 (gönderme ve alma)

• MMC kartý için desteklenen dosya sistemi: FAT16, dosya adlarýnýn 8, dosya 
uzantýlarýnýn ise 3 karakterden oluþmasýna olanak tanýr (örneðin resim_01.jpg)

• Desteklenen resim biçimleri: JPEG, GIF ve PNG biçim türlerinin çoðu

• Desteklenen resim boyutu: Dahili hafýzayla VGA (640 * 480 piksel), maksimum 
çözünürlük MMC kartla 1600 * 1200 piksel

• Dahili hafýzadaki saklama alaný: en fazla 24 resim
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1. Genel bakýþ

■ Parçalar
Nokia Kaleidoscope I aþaðýdaki parçalardan oluþur:

1. Bu kullaným kýlavuzunda  ile gösterilen tuþ.

2.  ile gösterilen kýzýlötesi düðmesi

3.  ile gösterilen açma/kapatma tuþu
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4. Gösterge ýþýðý

5. Görüntüleme merceði

6. Kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý

7. Þarj cihazý konektörü

8. Taþýma kayýþý tutucusu

9. MMC kartý yuvasý

Tuþlarý kullanmanýn üç yolu
• Kýsa süreyle basýn: Bir tuþa bir saniyeden kýsa süreyle basýn

• Basýn: Bir tuþa bir saniyeden uzun süreyle basýn

• Basýlý tutun: Tuþu basýlý tutun (geçerli iþlev, tuþ býrakýlýncaya kadar etkin kalýr)

■ Ekran göstergeleri
Bu gösterge, Nokia Kaleidoscope I bir baþka cihaza baðlanmaya 
baþladýðýnda kadar gösterilir. Birkaç saniye sonra gösterge kaybolur 
ve ekran grileþir. Ayrýca bkz: Nokia Kaleidoscope I’den resim 
gönderme, sayfa 16.

Animasyon, baðlantýyý Nokia Kaleidoscope I'den yaparken saða, 
Nokia Kaleidoscope I’e baðlantý yapýlýrken sola doðrudur.

Resimler baþarýyla gönderildi, alýndý veya silindi.
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Kýzýlötesi baðlantý kesildi veya baðlantý kurulamadý.

Nokia Kaleidoscope I baþlatýlýyor veya görüntülenecek resim açýlýyor.

Nokia Kaleidoscope I resim silmeye hazýr.

Bataryanýn ve kullanýlan hafýzanýn geçerli durumunu gösterir 
(dahili hafýza veya MMC kartý).

Batarya þarj ediliyor.

Nokia Kaleidoscope I’e aktarmak istediðiniz resim çok büyük 
olduðundan görüntülenemiyor.

Nokia Kaleidoscope I’in dahili hafýzasý dolu. Kýzýlötesi baðlantýsý 
sonlandýrýldý.
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Nokia Kaleidoscope I’e takýlan MMC kartý dolu.

Nokia Kaleidoscope I’e takýlan hafýza kartý uyumlu bir MMC kartý 
deðil veya baþka bir nedenle okunamýyor.

Resim, Nokia Kaleidoscope I tarafýndan desteklenmiyor. Resim 
dosyasý bozuk veya uyumlu olmayan bir biçimde olabilir. Kýzýlötesi 
baðlantýsý sonlandýrýldý.

Bir sistem hatasý oluþtu. Nokia Kaleidoscope I’i kapatýn ve açýn.
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■ Taþýma kayýþýný takma
Kayýþý resimde gösterildiði gibi takýn ve sonra sýkýlaþtýrýn.
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■ Uyumlu bir MMC kartý takma
MMC kartýný, konektör alaný aþaðýya bakacak þekilde, Nokia Kaleidoscope I’in kart 
yuvasýna yerleþtirin. 

Hafýza kartýný çýkartmak için, kart yuvadan dýþarý çýkana kadar karta basýn ve daha 
sonra dýþarý çekin.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 13



2. Nokia Kaleidoscope I’i kullanma

■ Bataryanýn þarj edilmesi
1. Þarj cihazýný Nokia Kaleidoscope I’in alt 

tarafýndaki yuvaya baðlayýn.

2. Þarj cihazýný bir elektrik prizine takýn.

Animasyonlu  göstergesi 5 saniye süreyle 
görüntülenir, ardýndan ekran kapanýr. Þarj 
sýrasýnda, sarý gösterge ýþýðý sürekli olarak 
görüntülenir. Nokia Kaleidoscope I’i ilk kez þarj 
ederken, batarya dolana kadar þarj edin. Nokia 
Kaleidoscope I, batarya þarj edilirken 
kullanýlamaz. 

Batarya tümüyle þarj edildikten sonra  göstergesi 5 saniye süreyle yanar ve sarý 
gösterge ýþýðý kapanýr.

Nokia Kaleidoscope I’i uzun bir süre kullanmadýysanýz, cihazý kullanmadan önce en 
az 20 dakika boyunca þarj etmeniz gerektiðini unutmayýn.

■ Açma ve kapatma
Nokia Kaleidoscope I’i açmak için  tuþuna basýn.

Nokia Kaleidoscope I, bir dakika boyunca kullanýlmazsa otomatik olarak kapanýr.

Cihazý açtýðýnýzda, ekranda en son görüntülenen resim gösterilir.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 14



■ Resimleri görüntüleme
Nokia Kaleidoscope I’in dahili hafýzasýndaki veya cihaza takýlan uyumlu bir MMC 
kartýndaki resimleri görüntüleyebilirsiniz. 

Bir MMC kartý takýlýysa yalnýzca kartta saklanan resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Bir MMC kartý takýlý deðilse yalnýzca cihazýn dahili hafýzasýnda saklanan resimleri 
görüntüleyebilirsiniz.

Görüntüleme modunda resimler arasýnda gezinme
• Resimler arasýnda gezinmek için  tuþunun uçlarýndan birine basýn. Resim 

açýlýrken kum saati göstergesi görüntülenir.

• Nokia Kaleidoscope I’i resimleri sýrayla göstermesi için ayarlamak üzere  
tuþunun uçlarýndan birini basýlý tutun.

Listeden resim seçme
1. Bir resim görüntülendiðinde veya ekran griyken  tuþunun orta bölümüne 

basýn. Dahili hafýza veya MMC kartýnda saklanan resimlerin listesi 
görüntülenir.

2. Ýstenen resme gitmek için  tuþunun uçlarýndan birine, resmi görüntülemek 
için  tuþunun orta bölümüne basýn.

Resim listesini görüntülerken  tuþunun uçlarýndan birini basýlý 
tuttuðunuzda, listede 11’den fazla resim varsa, listenin bir önceki veya bir 
sonraki sayfasý gösterilir.
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MMC kartýnda birden fazla klasör varsa, bunlarýn arasýnda aþaðýdaki þekilde 
ilerleyebilirsiniz: Ýstediðiniz klasöre gitmek için  tuþunun uçlarýndan birine, 
klasörü görüntülemek için  tuþunun orta bölümüne basýn. Önceki klasöre 
dönmek için, listenin baþýndaki mavi oka gidin ve  tuþunun orta bölümüne 
basýn.

■ Nokia Kaleidoscope I’den resim gönderme
Cihaz açýkken, Nokia Kaleidoscope I’in ekranýnda görüntülenmekte olan resmi 
gönderebilirsiniz.

1. Nokia Kaleidoscope I ve uyumlu alýcý cihazýn kýzýlötesi baðlantý noktalarýnýn 
birbirine bakmasýna ve aralarýnda herhangi bir engelleyici nesnenin 
olmamasýna dikkat edin. 

2. Nokia Kaleidoscope I’in kýzýlötesi baðlantý noktasýný etkinleþtirmek ve resim 
göndermek için  tuþuna basýn.

Baðlantý kurulurken, yeþil gösterge ýþýðý yanýp söner. Baðlantý kurulduktan 
sonra, yeþil gösterge ýþýðý sürekli olarak yanar.

Resim gönderilirken ekran kapanýr. Resim gönderildikten sonra ekranda 
animasyonlu  göstergesi görüntülenir.

Baðlantý sýrasýnda bir hata oluþmuþsa ekranda  göstergesi görüntülenir 
ve kýrmýzý gösterge ýþýðý üç kez yanýp söner.  tuþuna basýn.
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■ Nokia Kaleidoscope I ile resim alma
Nokia Kaleidoscope I açýkken uyumlu resimleri alabilir. 

MMC kartý takýlý deðilse, alýnan resimler cihazýn dahili hafýzasýna kaydedilir. Nokia 
Kaleidoscope I, kaydetmek ve görüntülemek için alýnan resimlerin boyutlarýný 
deðiþtirebilir veya kýrpabilir. Telif hakký korumalarý bazý resimlerin aktarýlmasýna 
engel olabileceðini unutmayýn.

Bir MMC kartý takýlýysa, alýnan resimler RESÝMLER klasörüne kaydedilir. Böyle bir 
klasör yoksa, Nokia Kaleidoscope I söz konusu klasörü otomatik olarak oluþturur.

1. Nokia Kaleidoscope I ve uyumlu gönderen cihazýn kýzýlötesi baðlantý 
noktalarýnýn birbirine bakmasýna ve aralarýnda herhangi bir engelleyici 
nesnenin olmamasýna dikkat edin.

2. Resim dosyalarý listesinin gösterilmediðinden emin olun.

3. Nokia Kaleidoscope I’in kýzýlötesi baðlantý noktasýný etkinleþtirmek ve resim 
almak için  tuþuna kýsa süreyle basýn.

Baðlantý kurulurken, yeþil gösterge ýþýðý yanýp söner.

4. Diðer cihazýn kullanýcýsý resmi göndermeye baþlayabilir. Diðer cihazdan resim 
gönderme hakkýnda daha fazla bilgi için, söz konusu cihazýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn. 

Baðlantý kurulduktan sonra, yeþil gösterge ýþýðý sürekli olarak yanar.

Resim alýndýðýnda ekran kapanýr. Resim alýndýktan sonra ekranda animasyonlu 
 göstergesi görüntülenir.
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Baðlantý sýrasýnda bir hata oluþmuþsa ekranda  göstergesi görüntülenir 
ve kýrmýzý gösterge ýþýðý üç kez yanýp söner.  tuþuna basýn.

Dikey bir resim alýrsanýz, resim  otomatik olarak 90 derece döndürülür. Dikey 
resimlere cihazý çevirerek doðru yönden bakabilirsiniz.

■ Nokia Kaleidoscope I’den resim silme
Cihaz açýkken, silmek istediðiniz resme ilerleyin.

Resmi silmeye baþlamak için  ve  tuþlarýna ayný anda basýn. göstergesi 
resmi silmek üzere olduðunuzu gösterir.

Resmi silmek için, üç saniye içinde yeniden  ve  tuþlarýna ayný anda basýn. 
Aksi durumda, resim silinmez. Resim yaklaþýk üç saniye içinde kaybolur.

Cihazýn dahili hafýzasýnda saklanan resimlerin yedeðini almayý unutmayýn; 
örneðin, resimleri saklamak üzere uyumlu bir cihaza gönderin. MMC kartýnýzdaki 
resimlerin yedeðini alýn, örneðin uyumlu bir PC’ye kopyalayýn.

■ Hafýza ve batarya durumunu denetleme
Etkin hafýzadaki (dahili hafýza veya MMC kartý) kullanýlabilir alaný ve bataryada 
kalan þarj miktarýný görmek için  tuþuna kýsa süreyle basýn. Durum 5 saniye 
süreyle gösterilir.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 18



3. Batarya bilgileri

■ Þarj etme ve þarjý boþaltma
Nokia Kaleidoscope I, güç kaynaðý olarak þarj edilebilir bir batarya kullanýr.

Yeni bir bataryanýn tam performansa ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve þarjý 
boþaltmadan sonra saðlanýr!

Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Çalýþma süresi 
normalden daha kýsa sürüyorsa yeni bir batarya alýnmasý gerekir.

Yalnýzca telefon üreticisi tarafýndan onaylanan bataryalarý kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca 
üretici tarafýndan onaylanan þarj cihazýyla þarj edin. Kullanýlmadýðý sýrada þarj cihazýný fiþten 
çekin. Bataryayý þarj cihazýna baðlý durumda býrakmayýn. Gereðinden fazla þarj etmek pilin 
ömrünü kýsaltýr. Kullanýlmazsa, tam olarak þarj edilmiþ bir batarya belli bir zaman içinde 
kendi kendine boþalacaktýr.

Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj olma süresini etkileyebilir.

Bataryayý yalnýzca üretildiði amaç için kullanýn.

Zarar görmüþ batarya veya þarj cihazlarýný asla kullanmayýn.

Nokia Kaleidoscope I’i sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta 
býrakmak bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltacaktýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C 
(59°F ve 77°F) arasýnda sýcaklýktaki ortamlarda bulundurmaya çalýþýn. Sýcak veya soðuk 
bataryalý Nokia Kaleidoscope I, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile, geçici bir süre için 
çalýþmayabilir. Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda 
sýnýrlýdýr.

Nokia Kaleidoscope I’i ateþe maruz býrakmayýn!
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Belirli bir nedenle bataryayý çýkarmak veya deðiþtirmeniz gerekirse, bu iþi yerinize yapmasý 
için yetkili bir servis personeline baþvurun. Kendiniz yapmayý denemeyin. Cihazýn þarjýnýn 
çevre koruma ilkelerine göre boþaltýlmasý için, bölgenizdeki Nokia servis noktasýna baþvurun 
veya yerel mevzuatý inceleyin.
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Bakým ve onarým

Nokia Kaleidoscope I, ileri teknoloji ve iþçilik kullanýlarak üretilmiþ, üstün tasarýma sahip bir 
üründür ve dikkatli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüðünü 
yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanmanýza yardýmcý 
olacaktýr. 
• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.
• Nokia Kaleidoscope I’i kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su 

buharý, elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir.
• Nokia Kaleidoscope I’i kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn veya saklamayýn. Hareketli 

parçalarý zarar görebilir.
• Nokia Kaleidoscope I’i sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn 

kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri eðebilir veya 
eritebilir.

• Nokia Kaleidoscope I’i soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, 
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.

• Nokia Kaleidoscope I’i açmayý denemeyin. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi cihazý 
bozabilir.

• Nokia Kaleidoscope I’i düþürmeyin, üstüne vurmayýn veya sallamayýn. Cihazýn sert 
kullanýmý iç devre kartlarýný kýrabilir. 

• Nokia Kaleidoscope I’i silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya 
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Nokia Kaleidoscope I’i boyamayýn. Boya, hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir 
ve uygun biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.

Nokia Kaleidoscope I düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. Buradaki 
personel size yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.
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