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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet PD-2 er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. 

re 
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en som 
.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. And
produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende
respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de pr
der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia forbeholder sig ret til at ændre
dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nog
helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.
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1. Introduktion
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Nokia Camera Flash gør det muligt for dig at tage billeder og videoklip unde
dårlige lysforhold. Nokia Camera Flash kan tilsluttes kompatible Nokia-
kameratelefoner, f.eks. Nokia 7610. Hvis du vil kontrollere din Nokia-telefon
kompatibilitet, skal du kontakte din forhandler eller Nokia Customer Care.

Nokia Camera Flash indeholder et xenon-blitzrør og en lysdiode. Du kan bru
blitzen til at tage billeder af emner, der er op til tre meter væk. Du kan bruge
lysdioden til at optage videoklip af emner, der ikke er mere end 
0,5 meter væk.

Brug ikke blitzen på mennesker eller dyr på kort afstand.

Bemærk, at blitzen kun er beregnet til brug i dårlig belysning eller i mørke. H
bruger blitzen i normal indendørsbelysning eller i dagslys, kan nogle af bille
blive overeksponeret.

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du bruger dit Nokia Camera Fla
finder yderligere oplysninger i brugervejledningen til din egen telefon. Brug
denne brugervejledning i stedet for brugervejledningen til telefonen, da den
indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligehold.
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2. Kom godt i gang
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■ Oversigt

1. Pop-PortTM-stik

2. Lysdiode til video

3. Xenon-blitzrør

4. Udløserknap til batteridæksel

5. LED-statusindikator

Hvis du vil isætte batteriet, skal du åbne batteridækslet, sætte batteriet i (de
ønskede polaritet er trykt på dækslet) og lukke dækslet. Når indikatoren lyse
skal batteriet udskiftes.

■ Brug af Nokia Camera Flash
1. Sæt Nokia Camera Flash i telefonens Pop-Port.



5

2. Hvis du vil tage et billede, skal du se i brugervejledningen til telefonen.

Indikatoren blinker grønt, når blitzen lader. Du kan tage et billede, når den 

en.
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holder op med at blinke og lyser grønt konstant.

3. Hvis du vil optage et videoklip, skal du se i brugervejledningen til telefon

4. Du må ikke dække blitzen, når du bruger den.
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3. Fejlfinding
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• Sp: Hvorfår får jeg en besked om, at ekstraudstyret ikke understøttes, nå
tilslutter Camera Flash til en kompatibel telefon?

Sv: Camera Flash skal tilsluttes din telefon korrekt. Se billedet nedenfor.

• Sp: Hvad betyder lysdioden?

Sv: En blinkende grøn lysdiode betyder, at blitzen lader og ikke er klar til
En lysdiode, der lyser grønt konstant, betyder, at blitzen er opladet og kla
brug. 
En lysdiode, der blinker rødt, angiver, at opladningen af blitzen er stands
sikkerhedsårsager, f.eks. på grund af fugtige omgivelser. 
En lysdiode, der lyser rødt konstant, angiver et lavt batteriniveau.

Bemærk, at lysdioden kun angiver, om blitzen er klar til, at der tages bille

• Sp: Hvad er den optimale blitzafstand?
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Sv: Blitzen fungerer fra 1 til 3 meter. Den optimale afstand afhænger af 
telefonmodellen.
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• Sp: Hvad er den optimale lysdiodeafstand for video?

Sv: Lysdioden til video fungerer på afstande op til 
0,5 meter. Den optimale afstand afhænger af telefonmodellen.
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4. Batterioplysninger
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Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra et CR2 3V Lithium-batteri. 
andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse og garanti bortfal
Sluk altid for enheden, før du fjerner batteriet. Sørg for, at den korrekte polaritet følg
du isætter batterier.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et
beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en 
metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse
mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bær
ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller 
metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgiv
f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare ba
mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå u
drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt 
temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever
batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med 
husholdningsaffaldet.
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PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
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Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det 
behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din 
garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed ka
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver vå
du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes ig

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De 
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe d
elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at sme
slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til no
temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske 
kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejlednin

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelæg
interne kredsløb og finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enhe
fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alle udvidelser. Hvis en
ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til
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