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OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi 
ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiate käesolevas juhendis.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete 
kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

VARUKOOPIAD
Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.

NB!
See seade on veekindel. Võite seadet vihma käes kasutada, kuid ärge asetage 
seda üleni vette.

Laadijate veekindlus ei vasta seadme spetsifikatsioonijärgsele veekindlusele. 
Kasutage laadijaid ainult kuivades tingimustes. Ärge laadige seadet kunagi siis, 
kui seade või laadija või nende osad on niisked või märjad.Kui seade on sattunud 
soolasesse vette, peske seda rooste vältimiseks kohe mageveega. Seejärel tuleb 
seade hoolikalt kuivaks pühkida.

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi 
infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie seade on 1. klassi lasertoode.
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Sissejuhatus

Medallion I on moekas lisatarvik, mille abil saate oma kõige kallimaid digitaalpilte 
alati endaga kaasas kanda. Medallion I komplektis on kolm juba seadmesse 
laaditud pilti. Lihtne on nii uusi pilte ühilduvast telefonist või arvutist lisada kui ka 
vanu pilte kustutada.

Lugege see kasutusjuhend enne Medallion I kasutamist hoolikalt läbi.

■ Laadijad ja akud
Hoiatus! Ärge proovige akut eemaldada! Aku vahetamiseks pöörduge 
kvalifitseeritud teenindaja poole.

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudeli numbrit. Medallion on 
mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: ACP-8 ja ACP-12. 

Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos 
kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine 
muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

Heakskiidetud akude ja laadijate saadavuse kohta küsige oma edasimüüjalt.

Mis tahes lisaseadme eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte 
juhtmest.
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■ Tehnilised andmed
• Kaal: umbes 34 g

• Pikkus (max) / laius (max) / paksus (max):
42 mm / 53 mm / 13 mm

• Ekraan: eraldusvõime 96x96 pikslit, kuni 4096 värvi

• Tööaeg kuni 10-15 tundi (sõltuvalt aku tasemest)

• Töötemperatuur: -15oC kuni 55oC

• Ühilduvus: ühilduvate telefonide ja arvutite kohta leiate teavet Medallion I 
müügikomplektis olevalt lehelt.

• IrDA-standard: IrOBEX1.2

• Toetatav pildivorming / suurus: JPEG / max VGA 640x480
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1. Ülevaade

Medallion I ja mõni selle osa on valmistatud roostevabast terasest.

Medallion I koosneb järgmistest osadest:

Selles kasutusjuhendis tähistatakse nuppe kujul ,  ja . Nuppude 
vajutamiseks on kolm võimalust. Need on järgmised:

• Põgus vajutus – vajutage nuppu korraks, hoides seda all vähem kui sekundi

• Vajutus – hoidke nuppu all kauem kui sekund
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• Vajutus ja hoidmine – vajutage nuppu ja hoidke seda all (funktsioon on 
aktiveeritud kuni nupu vabastamiseni)

4. Ekraan

5. Infrapunaport (IR)

6. Laadija liides; laadija ühendamiseks avage rihm.

Ekraaninäidikud

Näidik vilgub, kui Medallion I proovib luua ühendust mõne teise 
seadmega.

See näidik põleb IR-ühenduse loomisel pidevalt. Kui Medallion I 
saadab pilti või võtab pilti vastu, on näidik animeeritud.

IR-ühendus on katkenud.

Kinnitab, et pildid on edukalt saadetud, vastu võetud või kustutatud.

Medallion I mälu on täis: salvestatud on kuni kaheksa pilti.
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Medallion I ei toeta seda pilti. Pilt võib olla liiga suur või pole see 
ühilduvas JPEG-vormingus. IR-ühendus lõpetatakse.

Aku laadimine.

Medallion I hakkab pilti kustutama.
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■ Medallion I rihma ühendamine ja lahutamine
Medallion I rihm on ühendatud bajonettlukkudega. Rihma liidese avamiseks 
pöörake seda 45 kraadi võrra (1) ja eemaldage rihm (2).

Rihma ühendamiseks pöörake liidest vastassuunas.
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2. Medallion I kasutamine

■ Aku laadimine
1. Avage Medallion I rihm (vt Medallion I rihma ühendamine ja lahutamine lk 10) 

ja ühendage laadija pessa.

2. Ühendage laadija vooluvõrgu seinakontakti.

Laadimise ajal kuvatakse ekraanil akunäidik. Umbes viie sekundi pärast lülitab 
Medallion I toite välja, kuid laadimine jätkub.

Pidage meeles, et laadija esmakordsel ühendamisel Medallion I-ga või kui Te pole 
Medallion I pikka aega kasutanud, tuleb seadet enne näidikule teabe ilmumist 
vähemalt viis minutit laadida.
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■ Toite sisse- ja väljalülitamine
Medallion I sisselülitamiseks vajutage nuppu .

Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu .

■ Tulede sisselülitamine
Kui toide on sees, muutub taustatulede eredus suvaliselt. Kui tuled on tuhmid, 
vajutage ereda valguse umbes 15 sekundiks sisselülitamiseks põgusalt nuppu .

Tulede kasutamine nõuab rohkem akutoidet ja vähendab aku tööaega.

■ Piltide vaatamine
Kui seadmes Medallion I on ainult üks pilt, kuvatakse see toite sisselülitamisel.

Kui seadmes Medallion I on mitu pilti, siis:

• järgmise pildi valimiseks vajutage nuppu 

• piltide seas edasi-tagasi liikumiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all

■ Pildi saatmine seadmest Medallion I
Lülitage seade sisse ja valige saadetav pilt Medallion I ekraanil.

1. Seadke Medallion I ja vastuvõtva ühilduva seadme IR-pordid kohakuti ning 
kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi.

2. Vajutage pildi saatmiseks nuppu . Pildi edukast saatmisest annab märku 
ikoon .
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■ Pildi vastuvõtmine seadmes Medallion I
Kui Medallion I on sisse lülitatud, saab seade pilte vastu võtta. Pange tähele, et 
Medallion I võib vastuvõetud pilte kuvamiseks kärpida ja nende suurust muuta. 
Salvestatakse ka algselt vastuvõetud pildid. Kui soovite vastuvõetud pilti edasi 
saata, saadab Medallion I edasi originaali.

1. Seadke Medallion I ja ühilduva saatva seadme IR-pordid kohakuti ning 
kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi.

2. Pildi vastuvõtmiseks vajutage Medallion I IR-pordi aktiveerimiseks põgusalt 
nuppu .

3. Saatva seadme kasutaja alustab pildi saatmist. Lisateavet teisest seadmest 
saatmise alustamise kohta leiate selle seadme kasutusjuhendist. Pildi edukast 
vastuvõtmisest annab märku ikoon .

■ Pildi kustutamine seadmest Medallion I
Lülitage seade sisse ja valige kustutatav pilt seadme ekraanil.

Pildi kustutamise alustamiseks vajutage korraga nuppe  ja . Näidik  
näitab, et asute pilti kustutama.

Pildi kustutamiseks vajutage kolme sekundi jooksul uuesti korraga nuppe  ja 
. Muidu pilte ei kustutata. Pilt kaob umbes kolme sekundi jooksul.

Tehke oma piltidest kindlasti varukoopiaid. Võite need näiteks mõnda muusse 
ühilduvasse seadmesse saata ja seal salvestada.
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■ Kellaaja seadmine
Kellanäidiku aktiveerimiseks vajutage korraks nuppu , kui seade 
on sisse lülitatud. 

Vajutage viie sekundi jooksul nuppu  ja hoidke seda all, et kella 
edasi kerida, või nuppu , et kella tagasi kerida.

Kellaaja muutmise järel kinnitage see, vajutades põgusalt nuppu 
 . Muidu kellaaega ei muudeta.
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3. Aku teave

■ Laadimine ja tühjendamine
Medallion I kasutab uuestilaetavat Li-Ion akut.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja 
tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui kasutusaeg 
märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija 
alati lahti kui akut ei laeta. Ärge jätke Medallion I laadima kauem kui nädalaks, kuna 
ülelaadimine võib seadme eluiga lühendada. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb 
ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate Medallion I liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või 
talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 
25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib Medallion I, 
isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole 
garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage Medallion I põletamise teel!

Kui peate aku mingil põhjusel eemaldama või seda vahetama, pöörduge selleks 
kvalifitseeritud teenindaja poole. Ärge proovige seda ise teha. Keskkonnasõbralikuks 
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töötlemiseks pöörduge oma kohalikku Nokia teeninduspunkti või järgige Medallion I 
(sealhulgas aku) õigeks hävitamiseks kohalikku seadusandlust.
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Hooldus ja korrashoid

Teie Medallion I on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult 
hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise ja täidate 
garantiinõudeid. 

• Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulatusest.

• Hoidke Medallion I kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis 
võivad elektronahelaid korrodeerida.

• Ärge kasutage ega hoidke Medallion I tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib 
kahjustada seadme liikuvaid osi.

• Ärge hoidke Medallion I kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada 
elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist 
detaile.

• Ärge hoidke Medallion I külmas. Kui seade üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib 
seadme sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.

• Ärge proovige Medallion I avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.

• Ärge raputage, koputage ega pillake Medallion I maha. Seadmega hoolimatult ümber 
käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid. 

• Ärge kasutage Medallion I puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või 
pesemisvahendeid.

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

Kui Medallion I töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma 
töötajad abistavad tekkinud probleemide lahendamisel ja korraldavad vajadusel remondi.
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■ Ühilduvus muude seadmetega
Medallion I ühilduvusnõuded arvutite puhul:

• operatsioonisüsteem Windows 2000 või Windows XP

• IrDA-ühendus

Medallion I ühilduvusnõuded telefonide puhul:

• IrDA-ühendus ja tugi piltide IrDA kaudu saatmiseks ning vastuvõtuks

Medallion I ühildub järgmiste Nokia telefonidega:

• Communicator 9210

• Communicator 9210i

• 7650

• 3650

• 6650

• 6220

• 7600

• 6600

• 3200
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