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BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sõt 
törvénysértõ lehet. Mindezekrõl bõvebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.

SZAKSZERÛ SZERVIZ
A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató 
végezheti.

CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt, a biztonsági elõírások megismerése 
érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztassunk 
inkompatibilis készülékeket.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.

FONTOS:
Az eszköz vízálló, használható esõben, de nem ajánlatos vízbe meríteni.

A töltõkészülékre nem vonatkoznak az eszköz vízállóságát meghatározó 
jellemzõk. A töltõkészüléket csak száraz körülmények között használja, és sose 
töltse a készüléket akkor, ha a készülék vagy a töltõkészülék, illetve azok 
valamely alkatrésze nedves vagy vizes.Amennyiben a készüléket sós víz érte, a 
rozsdásodás elkerülése érdekében azonnal öblítse le csapvízzel, majd törölje 
szárazra.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne 
zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézer termék.
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Bevezetés

A Digitális medál I egy divatos készülék, amely lehetõvé teszi, hogy legkedvesebb 
digitális képeit mindig magánál hordja. A Digitális medál I készülékre három kép 
már elõre fel van töltve, de ezek törölhetõk, illetve új képek is feltölthetõk 
kompatibilis telefonkészülékrõl vagy személyi számítógéprõl.

Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielõtt a Digitális medál I 
készüléket használatba venné.

■ Töltõkészülékek és akkumulátorok
Figyelmeztetés: Ne próbálja eltávolítani az akkumulátort. Amennyiben 
szükségessé válik az akkumulátor cseréje, lépjen kapcsolatba a szerviz szakképzett 
munkatársaival.

Mielõtt a készülékkel használja, ellenõrizze a töltõkészülék modellszámát. A Digitális medál I 
az alábbi töltõkészülékekkel használható: ACP-8 és ACP-12. 

Figyelmeztetés: Csak olyan akkumulátort és töltõkészüléket használjon, amelyet a 
gyártó ehhez a tartozékhoz jóváhagyott. Más típusok használata érvényteleníti a 
tartozékra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellett veszélyes is lehet.

A megfelelõ akkumulátorok és töltõkészülékek beszerzési lehetõségeirõl 
a márkakereskedõtõl kérhet tájékoztatást.

A tartozékok csatlakozóit mindig a csatlakozónál, és ne a vezetéknél fogva húzza ki.
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■ Mûszaki adatok
• Tömeg: körülbelül 34 g

• Hosszúság (max.) / szélesség (max.) / vastagság (max.):
42 mm / 53 mm / 13 mm

• Kijelzõ: 96 * 96 képpontos felbontás, legfeljebb 4096 szín

• Használati idõ 10–15 óra (az akkumulátor töltöttségi szintjétõl függõen)

• Üzemelési hõmérséklet: -15oC–55oC

• Kompatibilitás: A kompatibilis telefonkészülékekkel és személyi 
számítógépekkel kapcsolatos információt a Digitális medál I csomagjában 
található melléklet tartalmazza.

• IrDA-szabvány: IrOBEX1.2

• Támogatott képformátum és -méret: JPEG / max. VGA 640 * 480
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 6



1. Áttekintés

A Digitális medál I és annak egyes részei rozsdamentes acélból készültek.

A Digitális medál I alkatrészei:

A felhasználói kézikönyben a gombokat a következõ képek jelzik: ,  és . A 
gombokat háromféleképpen lehet használni, az alábbiaknak megfelelõen:

• Rövid ideig lenyomva – A gombot egy másodpercnél rövidebb ideig nyomja le.

• Lenyomva – A gombot egy másodpercnél hosszabb ideig nyomja le.
7Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



• Lenyomás után lenyomva tartva – A gombot lenyomás után tartsa lenyomva 
(a kiválasztott funkció a gomb felengedéséig mûködik).

4. Kijelzõ

5. Infravörös port

6. Töltõcsatlakozó – A töltõ csatlakoztatásához húzza szét a pántot.

A kijelzõ jelzõfényei

A jelzõfény villog, ha a Digitális medál I éppen egy másik eszközzel 
próbál kapcsolatot létrehozni.

Ez a jelzõfény folyamatosan világít infravörös kapcsolat közben, és 
animált jelzéseket ad, amikor a Digitális medál I éppen képet küld vagy 
fogad.

Megszakadt az infravörös kapcsolat.

Visszaigazolja a képek sikeres elküldését, fogadását és törlését.

A Digitális medál I memóriája megtelt, legfeljebb nyolc kép menthetõ.
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A Digitális medál I nem tudja kezelni a képet, mert az túl nagy vagy 
nem kompatibilis JPEG formátumban mentették. Megszûnt az 
infravörös kapcsolat.

 Az akkumulátor töltése folyamatban.

A Digitális medál I megkezdi egy kép törlését.

■ A Digitális medál I pántjának széthúzása és 
összekapcsolása

A Digitális medál I pántja bajonettzárral csatlakozik. A csatlakozóhely 
kinyitásához forgassa el a pántot 45 fokkal (1), majd húzza szét a pántot (2).
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A pánt csatlakoztatásához fordított sorrendben hajtsa végre a fenti lépéseket.
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2. A Digitális medál I használata

■ Az akkumulátor töltése
1. Húzza szét a Digitális medál I pántját (lásd: A Digitális medál I pántjának 

széthúzása és összekapcsolása címû fejezetet a 9 oldalon), és csatlakoztassa a 
töltõt a bemeneti nyílásba.

2. Dugja be a töltõt a hálózati fali csatlakozóba.

Töltés közben a kijelzõn az akkumulátortöltés jelzõ látható. A Digitális medál I 
körülbelül öt másodperc után kikapcsolja az áramellátást, de a töltés tovább 
folytatódik.

Ha a Digitális medál I készüléket elõször kezdi feltölteni, vagy a készüléket már 
hosszú ideje nem használta, akkor legalább 5 percig töltenie kell, mielõtt a 
készülék kijelzõjén bármi megjelenne.
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■ A készülék be- és kikapcsolása
A Digitális medál I bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.

■ A világítás bekapcsolása
Tápellátás mellett a háttérvilágítás fényereje véletlenszerûen változik. Rossz látási 
viszonyok között nyomja meg röviden a  gombot, ezzel körülbelül 15 
másodpercig nagyobb fényerõre kapcsolja a fényeket.

Az erõsebb világítás használata jobban fogyasztja az akkumulátort, így csökkenti 
annak élettartamát.

■ A képek megtekintése
Ha a Digitális medál I készüléken csak egy kép van, a készülék bekapcsolásakor az 
jelenik meg a kijelzõn.

Ha több képet is mentett a Digitális medál I készülékre,

• nyomja meg a  gombot a következõ kép kiválasztásához,

• nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a képek görgetéséhez.

■ Kép küldése a Digitális medál I készülékrõl
A készülék bekapcsolása után válassza ki az elküldeni kívánt képet a Digitális 
medál I kijelzõjén.
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1. Irányítsa a Digitális medál I infravörös portját a fogadó kompatibilis eszköz 
infravörös portja felé, és ellenõrizze, hogy a két készülék között semmi ne 
akadályozza az adatátvitelt.

2. A kép küldéséhez nyomja meg a  gombot. A kép sikeres elküldését a  jel 
jelzi.

■ Kép fogadása a Digitális medál I készüléken
A készülék bekapcsolása után a Digitális medál I készen áll képek fogadására. 
Megjegyzés: Elõfordulhat, hogy a megjelenítéshez a Digitális medál I átméretezi a 
beérkezett képeket vagy levágja azok egy részét. A készülék azonban az eredetileg 
beérkezett képet is menti, így ha a képet tovább szeretné küldeni, a Digitális medál 
I az eredetit továbbítja.

1. Irányítsa a Digitális medál I infravörös portját a küldõ kompatibilis készülék 
infravörös portja felé, és ellenõrizze, hogy a két készülék között semmi ne 
akadályozza az adatátvitelt.

2. Nyomja meg röviden a  gombot a Digitális medál I infravörös portjának 
aktiválásához, azaz a kép fogadásához.

3. A küldõ készülék felhasználója elindítja a kép küldését. A kompatibilis 
készülékek használatáról, így a kép küldésérõl is az adott készülék felhasználói 
útmutatója kínál bõvebb információt. A kép sikeres fogadását a következõ 
jelzi: .
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■ Kép törlése a Digitális medál I készülékrõl
A készülék bekapcsolása után válassza ki a törölni kívánt képet a kijelzõn.

A kép törléséhez nyomja meg egyszerre a  és a  gombot. A  jelzõfény 
mutatja, hogy a kép törlése funkciót választotta.

A kép tényleges törléséhez három másodpercen belül nyomja meg ismét egyszerre 
a  és a  gombot. Ha ezt nem teszi meg, a kép nem törlõdik. A kép körülbelül 
három másodperc alatt eltûnik.

Mindig készítsen biztonsági másolatot képeirõl, mielõtt valamilyen kompatibilis 
eszközre küldené vagy mentené azokat.

■ Az idõ beállítása
Az óra kijelzésének bekapcsolásához készülék bekapcsolása után 
nyomja meg röviden a  gombot. 

Öt másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a  
gombot; ezzel elõre lépteti az idõértékeket, a visszafelé 
léptetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

Az idõ beállítása után hagyja jóvá azt a  gomb rövid megnyomásával. Ha ezt 
nem teszi meg, az idõ beállítása változatlan marad.
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3. Információ az elemekrõl

■ Töltés és kisütés
A Digitális medál I újratölthetõ Li-Ion akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési 
ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik. 
Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) idõtartama 
észrevehetõen rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak 
a gyártó által jóváhagyott töltõkészülékekkel töltsük újra. A töltõt áramtalanítsuk, ha nem 
használjuk. Az Digitális medál I készüléket ne hagyja egy hétnél tovább a töltõre kapcsolva, 
mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt 
akkumulátor idõvel önmagától is elveszti töltését.

A szélsõséges hõmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetõségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelõ célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltõt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történõ tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt 
gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítõképességének gyengülését, illetve 
élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort lehetõleg mindig 15°C és 25°C 
(59°F és 77°F) közötti hõmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a 
Digitális medál I esetleg akkor sem mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van 
töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hõmérsékleten.
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A Digitális medál I készüléket soha ne dobja tûzbe!

Ha az akkumulátort valami miatt el kellene távolítania vagy ki kellene cserélnie, kérje 
szakértõ segítségét a szervizben. Ne próbálja önállóan elvégezni az akkumulátor cseréjét. A 
Digitális medál I (és az akkumulátor) környezetvédelmi szempontokból megfelelõ 
kidobásához kérje a Nokia szerviz tanácsát, vagy tájékozódjon a helyi elõírásokról és 
szabályokról.
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Kezelés és karbantartás

A Digitális medál I kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos 
kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia 
érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessen, s hogy a készüléket 
hosszú ideig problémamentesen használhassa. 

• Minden tartozékot tartson kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

• A Digitális medál I készüléket tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb 
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ 
ásványi anyagokat.

• A Digitális medál I készüléket ne használja és ne tárolja poros, piszkos helyen. A por 
károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.

• A Digitális medál I készüléket ne tartsa túl meleg helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és 
deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A Digitális medál I készüléket ne tartsa túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való 
felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus 
áramköröket.

• Ne próbálja kinyitni a Digitális medál I készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.

• Lehetõleg ne ejtse le, ne ütögesse, és ne rázza a Digitális medál I készüléket. Az 
elõvigyázatlan kezelés miatt sérülhetnek a készülék nyomtatott áramkörei. 

• A Digitális medál I készüléket ne tisztítsa erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel.

• Ne fesse be a Digitális medál I készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, és 
így a készüléket használhatatlanná teheti.
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Ha a Digitális medál I nem mûködne megfelelõen, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. 
A szerviz dolgozói szakszerû segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról 
is gondoskodnak.
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■ Más eszközökkel való kompatibilitás
A Digitális Medál I személyi számítógépekkel való kompatibilitásának követelményei:

• Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszer esetén

• IrDA-kapcsolat

A Digitális Medál I telefonokkal való kompatibilitásának követelményei:

• Infravörös kapcsolat (IrDA) és a készülék alkalmassága képek küldésére és 
fogadására infravörös kapcsolaton keresztül

A Digitális Medál I alábbi Nokia telefonokkal való kompatibilitásának követelményei:

• Communicator 9210

• Communicator 9210i

• 7650

• 3650

• 6650

• 6220

• 7600

• 6600

• 3200
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