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Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/ph
declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinm
toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste teg
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta. Nokia jätab end
õiguse dokumendi uuesti läbi vaatamiseks või annulleerimiseks ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otsest
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt
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Seadmega Nokia Camera Flash saab pildistada ja videoklippe filmida ka siis,
valgust on vähe. Seadme Nokia Camera Flash saab ühendada ühendada sell
ühilduvate Nokia telefonidega, millel on kaamera, näiteks Nokia 7610-ga. S
et kontrollida, kas teie Nokia telefon ühildub selle seadmega, võtke ühendus
Nokia klienditeenindusega.

Nokia Camera Flash koosneb ksenoon-välklampi ning valgusdioodi. Välguga
pildistada kuni kolme meetri kaugusel asuvaid objekte. Valgusdioodi abil sa
filmida videoklippe kuni 0,5 meetri kauguselt.

Ärge kasutage välklampi inimeste või loomade lähipildistmiseks!

Võtke arvesse, et välklamp on mõeldud ainult hämaras või pimedas pildistam
Kui kasutada välklampi siseruumides piisava valgustuse juures või väljas 
päevavalguses, võivad fotod saada ülesäritatud.

Enne Nokia Camera Flashi kasutamist tutvuge käesoleva juhendiga. Üksikas
teavet leiate ka telefoni kasutusjuhendist. Ärge kasutage käesolevat juhend
telefoni kasutusjuhendi asemel, kuna viimane sisaldab olulist ohutus- ja 
hooldusteavet.
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■ Ülevaade

1. Pop-PortTM-ühenduspesa

2. Video filmimise valgusdiood

3. Ksenoon-välklamp

4. Patareihoidiku avamisnupp

5. Olekuindikaator

Patarei paigaldamiseks avage patareihoidiku kaas, pange patarei sisse ("+" j
pool on näidatud patareihoidiku kaanel) ja sulgege kaas. Kui punane indikaa
põleb, vahetage patarei.

■ Nokia Camera Flashi kasutamine
1. Ühendage Nokia Camera Flash telefoni Pop-Port-ühenduspessa.
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2. Pildistamisjuhised leiate telefoni kasutusjuhendist.

Välklambi laadimise ajal vilgub roheline indikaatortuli. Kui vilkumine lõpeb ja 
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roheline tuli jääb põlema, võite pildistada.

3. Video filmimiseks leiate juhised telefoni kasutusjuhendist.

4. Ärge katke välklampi kasutamise ajal kinni.
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• Küsimus. Miks Camera Flashi ühendamisel ühilduva telefoniga kuvataks
teade, et lisaseadet ei toetata?

Vastus. Camera Flash tuleb õigesti telefoniga ühendada. Vaadake allolev
joonist.

• Küsimus. Mida näitab valgusdiood?

Vastus. Roheline vilkuv tuli näitab, et toimub välklambi laadimine – välk
ei saa veel kasutada. 
Roheline pidevalt põlev tuli näitab, et välklamp on laetud ning kasutami
valmis. 
Punane vilkuv tuli näitab, et ohutuse tagamiseks on välklambi laadimine
lõpetatud (nt niisketes oludes). 
Pidevalt põlev punane tuli näitab, et patarei hakkab tühjaks saama.

Pidage meeles, et indikaatortuli näitab välklambi valmisolekut pildistam
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• Küsimus. Milline on välklambi optimaalne töökaugus?

Vastus. Välklambi töökaugus on 1 kuni 3 meetrit. Optimaalne ulatus sõltub 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

telefonimudelist.

• Küsimus. Milline on video valgusdioodi optimaalne töökaugus?

Vastus. Video valgusdioodiga saab filmida kuni 0,5 meetri kauguselt. 
Optimaalne ulatus sõltub telefonimudelist.
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Käesoleva seadme toiteallikaks on liitium-aku CR2 3V. Teist tüüpi akude kasutamisel
kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tek
ohtlik olukord. Enne aku eemaldamist lülitage alati seade välja. Aku paigaldamisel jäl
pluss- ja miinusklemmide vastavust.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut
laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallese (nt münt, kirjakla
või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. See võib juhtud
näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahju
akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talve
vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 1
kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult
aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeri

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlus
tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visa
olmeprügi hulka.
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Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult ho
Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võiva
korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske sea
täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kah
liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmet
eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võ
sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber 
võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- v
pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada
korralikku funktsioneerimist.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge l
volitatud teenindusfirma poole.


