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DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e produkt PD-2 spe³nia wszystkie 
wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. 
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Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Nokia i Nokia Connecting People s± zastrze¿onymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation
nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lu
nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.

Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez 
uprzedniego powiadomienia. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê dany
zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie szkody spowodowa
dowolny sposób.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y mo¿n
uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy firmy Nokia.
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Lampa b³yskowa Nokia PD-2 umo¿liwia robienie zdjêæ i nagrywanie wideo n
przy bardzo s³abym o¶wietleniu. Mo¿na j± pod³±czyæ do kompatybilnego tel
fotograficznego firmy Nokia, takiego jak Nokia 7610. Chc±c sprawdziæ 
kompatybilno¶æ w³asnego telefonu Nokia, skontaktuj siê ze sprzedawc± lub
dzia³em obs³ugi klientów firmy Nokia.

G³ówne elementy lampy b³yskowej Nokia PD-2 to ksenonowa lampa ³ukowa
¶wiec±ca dioda LED. Lampy b³yskowej mo¿na u¿ywaæ do fotografowania obi
z odleg³o¶ci do 3 metrów. ¦wiat³o diody LED pozwala nagrywaæ pliki wideo 
odleg³o¶ci do 0,5 metra.

Nie u¿ywaj lampy b³yskowej przy fotografowaniu ludzi i zwierz±t ze zbyt bli
odleg³o¶ci.

Z lampy b³yskowej nale¿y korzystaæ tylko w ciemno¶ci lub przy bardzo s³aby
o¶wietleniu. U¿ycie lampy b³yskowej w zwyk³ych warunkach o¶wietlenia 
(¿arówka, ¶wiat³o dzienne) mo¿e spowodowaæ zaczernienie zdjêcia.

Zanim zaczniesz korzystaæ z lampy b³yskowej Nokia PD-2, przeczytaj uwa¿n
tre¶æ niniejszej instrukcji. Wiêcej szczegó³ow znajdziesz w instrukcji obs³ug
telefonu fotograficznego. Niniejsza instrukcja w ¿adnej mierze nie zast±pi 
instrukcji obs³ugi telefonu, w której omówione s± wa¿ne zagadnienia dotyc
bezpiecznego u¿ytkowania i konserwacji urz±dzenia.
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2. Pierwsze kroki
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■ Rzut oka na lampê b³yskow±

1. Z³±cze Pop-PortTM

2. Dioda ¶wiec±ca LED

3. Ksenonowa lampa ³ukowa

4. Przycisk zwalniaj±cy pokrywê komory na bateriê

5. Dioda LED wska¼nika stanu

Aby w³o¿yæ bateriê, otwórz komorê, umie¶æ w niej bateriê zgodnie ze schem
na pokrywie komory, po czym zamknij tê pokrywê. Gdy dioda wska¼nika sta
za¶wieci siê na czerwono, bateriê trzeba wymieniæ na now±.

■ Obs³uga lampy b³yskowej Nokia PD-2
1. Lampê b³yskow± Nokia PD-2 pod³±cz do z³±cza Pop-Port w telefonie.
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2. O tym, jak robiæ zdjêcia, przeczytasz w instrukcji obs³ugi telefonu.

W czasie ³adowania lampy b³yskowej dioda wska¼nika pulsuje ¶wiat³em 

u.
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zielonym. Zdjêcie bêdzie mo¿na zrobiæ, gdy dioda przestanie pulsowaæ i 
zacznie ¶wieciæ ci±g³ym ¶wiat³em zielonym.

3. O tym, jak nagrywaæ pliki wideo, przeczytasz w instrukcji obs³ugi telefon

4. Nie zas³aniaj niczym lampy b³yskowej w czasie, gdy z niej korzystasz.
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3. Rozwi±zywanie problemów
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• P: Po pod³±czeniu lampy b³yskowej Nokia PD-2 kompatybilnego telefonu
pojawia siê komunikat, ¿e akcesorium nie jest odpowiednie. Dlaczego?

O: Lampa b³yskowa musi byæ prawid³owo po³±czona z telefonem. Patrz ry
poni¿ej.

• P: Co i jak wskazuje dioda LED?

O: Pulsowanie zielonego ¶wiat³a diody LED oznacza, ¿e lampa b³yskowa 
w³a¶nie ³adowana, czyli ¿e nie jest jeszcze gotowa do u¿ytku. 
Ci±g³e ¶wiat³o zielone oznacza, ¿e lampa b³yskowa jest na³adowana, czy
gotowa do u¿ytku. 
Pulsuj±ce ¶wiat³o czerwone oznacza, ¿e ³adowanie lampy b³yskowej zost
przerwane z jakiego¶ powodu, na przyk³ad z uwagi na zbyt du¿± wilgotn
powietrza. 
Ci±g³e ¶wiat³o czerwone oznacza, ¿e bateria jest na wyczerpaniu.
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Dioda LED wskazuje gotowo¶æ lampy b³yskowej tylko do robienia zdjêæ.

• P: Jaki jest optymalny zasiêg ¶wiat³a lampy b³yskowej?
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O: Zasiêg dzia³ania lampy b³yskowej mie¶ci siê w przedziale od 1 do 3 me
Optymalna odleg³o¶æ fotografowanego obiektu zale¿y od modelu telefon

• Q: Jaki jest optymalny zasiêg ¶wiat³a diody LED?

A: ¦wiat³o diody LED dzia³a na odleg³o¶æ do 0,5 metra. Optymalna odleg³
nagrywanej na wideo sceny zale¿y od modelu telefonu.
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4. Informacje o bateriach
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 Z tego urz±dzenia mo¿na korzystaæ tylko wtedy, gdy jest zasilane z litowej baterii CR
Zastosowanie baterii innego typu mo¿e uniewa¿niæ gwarancjê i mo¿e byæ te¿ niebezp
Przed wyjêciem baterii z urz±dzenia trzeba je koniecznie wy³±czyæ. Przy wk³adaniu ba
nale¿y zwróciæ uwagê na po³o¿enie jej biegunów.

Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie u¿ywaj 
uszkodzonej ³adowarki lub baterii.

Nie dopu¶æ do zwarcia biegunów baterii. Mo¿e to nast±piæ przypadkowo, gdy metalo
przedmiot, na przyk³ad moneta, spinacz lub d³ugopis, zewrze dodatni (+) i ujemny (-)
baterii. Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce, gdy zapasow± bateriê nosi siê w kieszeni lu
portmonetce. Zwarcie zacisków mo¿e uszkodziæ bateriê lub przedmiot s³u¿±cy za po³±
biegunów.

Pozostawianie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty samo
latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci. Staraj siê zawsz
trzymaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urz±dzenie z przegr
lub nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy bateria
pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach znaczn
poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zu¿ytych baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lo
obowi±zuj±cymi przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ do recyklingu. Nie
wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
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EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
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To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodz
ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powodujace korozjê obwodów elektroni
W przypadku zawilgocenia urz±dzenia wyjmij z niego bateriê i nie wk³adaj jej z 
powrotem, dopóki urz±dzenie ca³kowicie nie wyschnie.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Mo¿
spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog±
przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, 
odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do sw
normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c 
uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukc

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne obchodzenie 
nim mo¿e spowodowaæ uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych
delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwi
prawid³owe dzia³anie.
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Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowarki i 
wszystkich innych akcesoriów. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

naprawy w najbli¿szym serwisie.


