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KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten 
RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det finns en kopia av 
konformitetsdeklarationen på 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i 
vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra 
produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina 
respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar 
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, 
tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande 
lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan 
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt 
ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående 
meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.
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SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer 
detaljerad information finns i den här handboken.

KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av 
kvalificerad personal.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa 
säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte 
inkompatibla produkter.

SÄKERHETSKOPIOR
Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.

VIKTIGT!
Enheten är vattentät. Du kan använda enheten när det regnar men inte doppa 
ned den i vatten.

Laddare är däremot inte vattentäta och får endast användas under torra 
förhållanden. Ladda aldrig enheten om enheten, laddaren eller någon del av dem 
är fuktiga eller våta.Om enheten utsätts för saltvatten måste den omedelbart 
tvättas av med färskvatten för att undvika korrosion. Därefter måste den torkas 
av så den blir helt torr.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra 
infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.
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Inledning

Med Medallion I kan du alltid bära med dig dina digitala favoritbilder.  Medallion I 
levereras med tre förinlästa bilder. Det är enkelt att lägga till nya bilder från en 
kompatibel telefon eller dator och att ta bort gamla. 

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda Medallion I.

■ Laddare och batterier
Varning! Avlägsna inte batteriet. Kontakta kvalificerad personal när batteriet 
behöver bytas ut.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan du använder dem till denna produkt. 
Följande laddare kan användas till Medallion I: ACP-8 och ACP-12.

Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av tillverkaren för 
användning med just detta tillbehör. Om någon annan batterityp kopplas in blir 
tillbehörets typgodkännande och garanti ogiltiga, och det kan dessutom innebära 
en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända batterier och laddare som finns 
tillgängliga.

Håll i kontakten, aldrig i sladden, när du kopplar ur nätsladden till något tillbehör.
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■ Teknisk information
• Vikt: cirka 34 g

• Längd (max)/bredd (max)/tjocklek (max):
42 mm/53 mm/13 mm

• Display: Upplösning 96 × 96, upp till 4 096 färger

• Användartid upp till 10–15 timmar, beroende på batterinivån.

• Drifttemperatur: –15 oC till 55 oC 

• Kompatibilitet: Mer information om kompatibla telefoner och datorer finns i 
broschyren som medföljer Medallion I.

• IrDA-standard: IrOBEX1.2

• Stöd för bildformat/storlek: JPEG/max VGA 640 × 480
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1. Översikt

Medallion I och några av dess delar är gjorda av rostfritt stål.

Medallion I består av följande delar:

I den här användarhandboken kallas knapparna ,  och .  Det finns tre olika 
sätt att trycka på knapparna. De är följande:

• Tryck kort  – tryck på knappen under mindre än en sekund.

• Tryck  – tryck på knappen längre än en sekund.
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• Tryck och håll ned  – tryck och håll knappen intrycket. Funktionen är aktiverad 
tills knappen släpps.

4. Display

5. Infraröd (IR) port

6. Anslutning för laddare. Öppna bärremmen för att ansluta laddaren.

Symboler visas på displayen.

Symbolen blinkar när Medallion I försöker ansluta till en annan enhet.

Symbolen visas när IR-anslutning är aktiverad och animeras när 
Medallion I skickar eller tar emot bilder.

IR-anslutningen har avbrutits.

Bekräftar att bilder har skickats, tagits emot eller tagits bort. 

Minnet i Medallion I är fullt. Upp till åtta bilder har sparats.
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Bilden stöds inte av Medallion I. Orsaken kan exempelvis vara att 
bilden är för stor eller inte är i det kompatibla JPEG-formatet. IR-
anslutningen kopplas från.

 Batteriet laddas.

Medallion I har börjat ta bort en bild.
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■ Ansluta och lossa bärremmen på Medallion I
Bärremmen på Medallion I ansluts med bajonettfattning. Öppna remmens fäste 
genom att vrida remmen 45 grader och koppla bort den. 

Gör tvärtom när du vill ansluta bärremmen. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 10



2. Använda Medallion I

■ Ladda batteriet
1. Öppna bärremmen på Medallion I (se Ansluta och lossa bärremmen på 

Medallion I på sidan 10), och anslut laddaren i uttaget.

2. Anslut laddaren till ett vägguttag. 

Batterisymbolen visas på displayen under tiden som batteriet laddas. Efter cirka 
fem sekunder stänger Medallion I av strömmen, men laddningen fortsätter.

Observera att du måste ladda enheten i minst fem minuter innan informationen 
syns på displayen när du ansluter Medallion I till laddaren för första gången eller 
om du inte har använt Medallion I på en längre tid.
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■ Stänga av och sätta på strömmen
Med  sätter du på Medallion I.

Med  stänger du av strömmen.

■ Tända belysningen
När strömmen är på, ändras ljusstyrkan i bakgrundsbelysningen slumpmässigt. 
Om du trycker kort på  när ljuset är svagt lyser den starka belysningen under 
cirka 15 sekunder.

Att använda belysningen tar mer på batteriet och kortar batteriets livslängd.

■ Visa bilderna
Om endast en bild är sparad i Medallion I, visas den när du slår på strömmen.

Om det finns flera bilder sparade, 

• trycker du på  om du vill välja nästa bild.

• trycker du och håller ned  om du vill bläddra mellan bilderna.

■ Skicka en bild från Medallion I
När strömmen är på, kan du välja den bild som du vill skicka på displayen.

1. Rikta IR-portarna i Medallion I och den kompatibla mottagarenheten mot 
varandra och se till att inget hinder finns mellan enheterna.
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2. Tryck på  för att skicka bilden. När bilden har skickats i väg, visas det med 
symbolen .

■ Ta emot en bild med Medallion I
När strömmen är på, kan Medallion I ta emot bilder. Lägg märke till att Medallion I 
kan ändra storleken på och klippa av mottagna bilder för att kunna visa dem. De 
bilder som du har tagit emot har även sparats. Om du vill vidarebefordra en bild du 
kan tagit emot skickar Medallion I originalet.

1. Rikta IR-portarna i Medallion I och den kompatibla sändarenheten mot 
varandra och se till att inget hinder finns mellan enheterna.

2. Tryck kort på  om du vill aktivera IR-porten i Medallion I för att ta emot 
bilder.

3. Användaren av sändarenheten kan skicka bilden. Mer information om hur du 
påbörjar sändning från annan enhet finns i användarhandboken för den 
enheten. När bilden har tagits emot, visas det med symbolen .

■ Ta bort en bild i Medallion I
När strömmen är på, kan du välja den bild som du vill ta bort på displayen.

Tryck på  och  samtidigt om du vill ta bort bilden. Symbolen  visar att 
bilden kommer att tas bort.

Om du trycker på  och  samtidigt en gång till inom tre sekunder tas bilden 
bort. Annars tas bilden inte bort. Bilden försvinner inom cirka tre sekunder.
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Kom ihåg att göra säkerhetskopior av dina bilder genom att till exempel skicka 
dem till och spara dem på en annan, kompatibel enhet.

■ Ställa klockan
Du aktiverar displayen för klockan genom att trycka kort på  när 
strömmen är på. 

Tryck och håll ned  inom fem sekunder för att klockan ska gå 
framåt och håll ned  för att den ska gå bakåt.

När du har ändrat till önskad tid, bekräftar du genom att trycka 
kort på ,  annars ändras inte tiden.
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3. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur
Medallion I drivs med ett laddningsbart Li-Ion-batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller 
tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. 
När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa 
ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast 
batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Koppla bort laddaren från 
strömkällan när den inte används. Lämna inte Medallion I anslutet till laddaren mer än en 
vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte 
används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Om du lämnar Medallion I i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, 
minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 
25 °C (59 °F och 77 °F). Med överhettat eller nedkylt batteri kan Medallion I tillfälligt 
upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i 
temperaturer långt under –0 °C.

Kasta aldrig Medallion I i öppen eld!
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Kontakta kvalificerad personal om du av någon anledning behöver avlägsna eller byta 
batteriet. Försök inte att göra det själv. Kontakta närmaste Nokia-serviceställe för 
information om hur du på ett miljövänligt sätt gör dig av med Medallion I och dess batteri.
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Skötsel och underhåll

Medallion I är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör 
hanteras med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla 
kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. 

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

• Skydda Medallion I mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla 
ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.

• Använd eller förvara inte Medallion I i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan 
ta skada.

• Förvara inte Medallion I på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden 
för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.

• Förvara inte Medallion I på kalla platser. När enheten värms upp (till sitt normala 
temperatur) kan det bildas fukt på insidan av det, vilket kan skada de elektroniska 
kretsarna.

• Försök inte öppna Medallion I. Okunnigt hanterande kan skada den.

• Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder. 

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för 
att rengöra Medallion I.

• Måla inte Medallion I. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.

Om Medallion I inte fungerar som den ska, ta med den till närmaste kvalificerade 
serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.
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■ Kompatibilitet med andra enheter.

Kompatibilitetskrav för Medallion I med datorer:

• Operativsystemen Windows 2000 eller Windows XP.

• IrDA-anslutning.

Kompatibilitetskrav för Medallion I med telefoner:

• IrDA-anslutning och stöd för att skicka och ta emot bilder med IrDA.

Kompatibilitet för Medallion I med följande Nokia-telefoner:

• Communicator 9210

• Communicator 9210i

• 7650

• 3650

• 6650

• 6220

• 7600

• 6600

• 3200
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