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 1. Baský



UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün 
aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.
Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation’ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer 
ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe 
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, herhangi bir 
zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý 
tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya 
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu 
tutulamaz.

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine 
danýþýnýz.
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1. Giriþ

Nokia Kamera Flaþý yetersiz ýþýk koþullarýnda fotoðraf ve video klip çekmenize 
olanak saðlar. Nokia Kamera Flaþý, Nokia 7610 cep telefonu gibi uyumlu Nokia 
kamera telefonlarýna takýlabilir. Nokia cep telefonunuzun uyumluluðunu kontrol 
etmek için satýþ noktanýza veya Nokia Müþteri Desteði’ne baþvurun.

Nokia Kamera Flaþýnda xenon flaþ lambasý ve bir LED ýþýðý bulunur. Flaþý, en çok 3 
metre uzaklýktaki bir konunun fotoðrafýný çekmek için kullanabilirsiniz. LED ýþýðýný 
0,5 metreden daha uzakta olmayan konularýn video kliplerini kaydetmek için 
kullanabilirsiniz.

Flaþý insanlara ve hayvanlara yakýn mesafede tutarak kullanmayýn.

Flaþýn, yetersiz ýþýk koþullarýnda veya karanlýkta kullanýlmak üzere tasarlandýðýný 
unutmayýn. Flaþý normal iç mekan aydýnlatmasý altýnda veya gün ýþýðýnda 
kullanýyorsanýz, fotoðraflarýnýzdan bazýlarý aþýrý pozlanabilir.

Nokia Kamera Flaþýný kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. 
Telefonunuzun kullaným kýlavuzunda daha ayrýntýlý bilgi verilmiþtir. Bu kullaným 
kýlavuzunu önemli güvenlik ve bakým bilgilerinin verildiði telefonun kullanýn 
kýlavuzu yerine kullanmayýn.
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2. Baþlarken

■ Genel bakýþ

1. Pop-PortTM konektörü

2. Video LED ýþýðý

3. Xenon flaþ lambasý

4. Batarya kapaðý açma düðmesi

5. Durum LED göstergesi

Bataryayý takmak için batarya kapaðýný açýn, bataryayý içeriye yerleþtirin (batarya 
kutuplarýnýn yönü kapak üzerinde belirtilmiþtir) ve kapaðý kapatýn. Gösterge ýþýðý 
kýrmýzý olduðunda batarya deðiþtirilmelidir.

■ Nokia Kamera Flaþýný Kullanma
1. Nokia Kamera Flaþýný Pop-Port konektörüne takýn.
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2. Fotoðraf çekmek için telefonun kullaným kýlavuzuna bakýn.

Flaþ þarj olurken gösterge ýþýðý yeþil olarak yanýp söner. Iþýk yanýp sönmeyi 
durdurduðunda ve yeþil olarak sürekli yandýðýnda fotoðraf çekebilirsiniz.

3. Video kaydetmek için telefonun kullaným kýlavuzuna bakýn.

4. Flaþý kullanýrken üzerini kapatmayýn.
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3. Sorun giderme

• S: Neden Kamera Flaþýný uyumlu bir telefona baðladýðýmda donanýmýn 
desteklenmediðini belirten bir mesaj alýyorum?

C: Kamera Flaþý telefonunuza doðru takýlmalýdýr. Aþaðýdaki þekle bakýn.

• S: LED neyi gösterir?

C: Yanýp sönen yeþil LED ýþýðý flaþýn þarj olduðunu ve kullanýma hazýr olmadýðýný 
gösterir. 
Sürekli yanan yeþil ýþýk flaþýn þarj olduðunu ve kullanýma hazýr olduðunu 
gösterir. 
Yanýp sönen kýrmýzý ýþýk, güvenlik nedenleriyle (örneðin, nemli ortam) flaþýn þarj 
iþleminin durdurulduðunu belirtir. 
Sürekli yanan kýrmýzý ýþýk bataryanýn zayýfladýðýný gösterir.

LED’in yalnýzca flaþýn fotoðraf için hazýr olduðunu gösterdiðini unutmayýn.

• S: Flaþýn optimum menzili nedir?
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C: Flaþ 1 - 3 metre arasýndaki mesafelerde çalýþýr. Optimum mesafe 
telefonunuzun modeline baðlýdýr.

• S: LED ýþýðýnýn optimum menzili nedir?

C: Video LED ýþýðý en çok 0,5 metrelik mesafelerde çalýþýr. Optimum mesafe 
telefonunuzun modeline baðlýdýr.
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4. Batarya bilgileri

Bu cihaz aþaðýdaki CR2 3V, Lityum bataryayla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. 
Baþka türde batarya kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. 
Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn. Bataryalarý takarken kutuplarýnýn doðru 
yönde olduðundan emin olun.

Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýný 
kullanmayýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin 
bataryanýn + ve – uçlarýnýn doðrudan baðlantýsýna neden olmasý kazara kýsa devreye yol 
açabilir. Bu durum örneðin cebinizde veya çantanýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz ortaya 
çýkabilir. Uçlara kýsa devre yaptýrmak bataryaya veya kýsa devre baðlantýsýna neden olan 
nesneye hasar verebilir.

Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakmak 
bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) 
arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cihaz, 
batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya 
performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý ateþe atmayýn! Bataryalarý yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri 
dönüþüm olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
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BAKIM VE ONARIM

Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler 
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik 
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, bataryayý çýkarýn ve 
yeniden takmadan önce cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve elektronik 
bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným 
ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya 
eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn 
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre 
kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar 
kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn 
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için ayný 
ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili servise 
götürün.


