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ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet 
PD-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. 
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En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produk
firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for 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. Nokia forbeholder seg rette
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

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

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærm
Nokia-forhandler.
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Med Nokia kamerablits kan du ta bilder og spille inn videoklipp under dårlig
lysforhold. Nokia kamerablits kan kobles til kompatible Nokia-kameratelefo
for eksempel Nokia 7610. Hvis du vil sjekke om Nokia-telefonen din kan bru
med kamerablitsen, kontakter du din forhandler eller Nokia Customer Care.

Nokia kamerablits består av en xenon-blits og en LED-lampe. Du kan bruke b
til å ta bilder av motiver på opptil tre meters avstand. Du kan bruke LED-lam
å spille inn videoklipp innen en avstand på 0,5 meter.

Ikke bruk blitsen på mennesker eller dyr på svært kort avstand.

Husk at blitsen kun er beregnet for bruk under dårlige lysforhold eller i mørk
Hvis du bruker blitsen under normale, innendørs lysforhold eller i dagslys, ka
bildene overeksponeres.

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker Nokia kamerablits. Du finn
detaljert informasjon i brukerveiledningen for telefonen. Ikke bruk denne 
brukerveiledningen i stedet for brukerveiledningen for telefonen, da den 
inneholder viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon.
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2. Komme i gang
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■ Oversikt

1. Pop-PortTM-kontakt

2. LED-lampe for videoopptak

3. Xenon-blits

4. Knapp for åpning av batterideksel

5. Status-LED

Når du skal sette inn batteriet, åpner du batteridekselet, setter inn batteriet
polaritet er angitt på dekselet) og lukker dekselet. Når indikatorlampen lyse
må batteriet skiftes ut.

■ Bruke Nokia kamerablits
1. Koble Nokia kamerablits til telefonens Pop-Port.
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2. I brukerveiledningen for telefonen er det beskrevet hvordan du tar bilder.

Indikatorlampen blinker grønt mens blitsen lades opp. Når lampen slutter å 
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blinke og lyser grønt kontinuerlig, kan du ta et bilde.

3. I brukerveiledningen for telefonen er det beskrevet hvordan du spiller inn
videoklipp.

4. Ikke dekk til blitsen mens du bruker den.
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3. Feilsøking
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• Spørsmål: Hvorfor får jeg en melding om at ekstrautstyret ikke støttes nå
kobler kamerablitsen til en kompatibel telefon?

Svar: Kamerablitsen må være korrekt koblet til telefonen. Se bildet nede

• Spørsmål: Hva angir LED-indikatoren?

Svar: Når indikatorlampen blinker grønt, lades blitsen opp og er ikke klar
bruk. 
Når indikatorlampen lyser grønt kontinuerlig, er blitsen ferdigladet og kl
bruk. 
Når indikatorlampen blinker rødt, stanset ladingen av blitsen av 
sikkerhetsmessige årsaker, for eksempel på grunn av fuktige omgivelser.
Når indikatorlampen lyser rødt kontinuerlig, er batteriet for svakt.

Vær oppmerksom på at indikatorlampen kun angir om blitsen er klar til å
bilder.
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• Spørsmål: Hva er den optimale avstanden for blitsen?

Svar: Blitsen virker på avstander fra 1 til 3 meter. Den beste avstanden 
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avhenger av hvilken telefonmodell du har.

• Spørsmål: Hva er den optimale avstanden for LED-lampen for videooppt

Svar: LED-lampen for videoopptak virker på avstander på opptil 0,5 mete
beste avstanden avhenger av hvilken telefonmodell du har.
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4. Batteriinformasjon
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Denne enheten må brukes med et CR2 3V Lithium-batteri. Bruk av andre batterityper
gjøre godkjennelser og garantier ugyldige, og medføre fare. Slå alltid av enheten før d
fjerner batteriet. Forsikre deg om at det er korrekt polaritet når du setter inn batterie

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri
skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempe
mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (
batteriet. Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller ves
Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker 
kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om somme
eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å
oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet
varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fulls
ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst 
resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.
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Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• 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, fjerne
batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.

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

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere leve
på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperat
igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretsko

• Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innven
kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten
fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt anne
ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte næ
autoriserte servicested for å få utført service.
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