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GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN

Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar 
doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr.

YETKÝLÝ SERVÝS
Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným 
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

YEDEK KOPYALAR
Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn.

ÖNEMLÝ:
Bu cihaz suya dayanýklýdýr. Cihazý yaðmurda kullanabilirsiniz ancak suya 
batýrmayýn.

Þarj cihazlarý, cihazla ayný suya dayanýklýlýk özellikleri taþýmamaktadýr. Þarj 
cihazlarýný yalnýzca ýslak olmayan koþullarda kullanýn. Cihaz, þarj cihazý veya 
parçalarý nemli veya ýslakken cihazý hiçbir zaman þarj etmeyin.Cihaz tuzlu suya 
maruz kaldýðýnda, paslanmayý engellemek için hemen tatlý suyla yýkayýn. Bu 
iþlemin ardýndan cihaz özenle kurulanmalýdýr.

Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne doðru tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin 
vermeyin. Bu cihaz, Sýnýf 1 Lazer Ürünü'dür.
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Giriþ

Madalyon I, en beðendiðiniz dijital resimleri yanýnýzda taþýyabilmenizi saðlayan 
son moda bir donanýmdýr. Madalyon I, önceden yüklenmiþ üç resimle birlikte gelir 
ve hem uyumlu bir telefondan veya PC’den yeni resimler eklemek hem de eski 
resimleri silmek kolaydýr.

Madalyon I cihazýný kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun.

■ Þarj cihazlarý ve bataryalar
Uyarý! Bataryayý çýkarmayý denemeyin. Bataryayý deðiþtirmek gerektiðinde yetkili 
servis personeline baþvurun.

Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. 
Madalyon aþaðýdaki þarj cihazlarýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: ACP-8 ve 
ACP-12. 

Uyarý! Bu özel donanýmla birlikte yalnýzca, kullanýlmasý imalatçýsý tarafýndan 
onaylanan bataryalarý ve þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, 
donaným için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr.

Onaylý batarya ve þarj cihazlarýný edinmek için bayinize baþvurun.

Herhangi bir donanýmýn elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan deðil, fiþten tutarak 
çekin.
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■ Teknik veriler
• Aðýrlýk: yaklaþýk 34 gr

• Uzunluk (maks.) / geniþlik (maks.) / kalýnlýk (maks.):
42 mm / 53 mm / 13 mm

• Ekran: 96 * 96 çözünürlük, en çok 4096 renk

• Çalýþma süresi en çok 10 - 15 saat (batarya þarj düzeyine göre deðiþir)

• Çalýþma sýcaklýðý: -15oC - 55oC

• Uyumluluk: Uyumlu telefonlar ve PC’ler hakkýnda bilgi almak için, Madalyon I 
cihazýnýn satýþ paketindeki broþüre bakýn.

• IrDA standardý: IrOBEX1.2

• Desteklenen resim biçimi / boyutu: JPEG / maks. VGA 640 * 480
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1. Genel bakýþ

Madalyon I ve belirli parçalarý paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr.

Madalyon I aþaðýdaki parçalardan oluþur:

Bu kullaným kýlavuzunda, tuþlar ,  ve  þeklinde gösterilmiþtir. Tuþlara 
basmanýn üç yolu vardýr. Bu yollar þunlardýr:

• Kýsaca basma - bir tuþa bir saniyeden kýsa süreyle basma

• Basma - bir tuþa bir saniyeden uzun süreyle basma
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• Basýlý tutma - tuþa basýp basýlý tutma (iþlev tuþ býrakýlýncaya kadar etkin kalýr)

4. Ekran

5. Kýzýlötesi baðlantý noktasý

6. Þarj cihazý konektörü – þarj cihazýný baðlamak için kayýþý açýn.

Ekrandaki göstergeler

Madalyon I baþka bir cihaza baðlanmaya çalýþýrken gösterge yanýp 
söner.

Kýzýlötesi baðlantýsý kurulduðunda bu gösterge sürekli görüntülenir ve 
Madalyon I bir resim gönderirken veya alýrken hareketlenir.

Kýzýlötesi baðlantýsý kesildi.

Resimlerin baþarýyla gönderildiðini, alýndýðýný veya silindiðini onaylar.

Madalyon I cihazýnýn hafýzasý dolu, en çok sekiz resim kaydedildi.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 8



Resim Madalyon I tarafýndan desteklenmiyor. Örneðin, çok büyük veya 
uyumlu JPEG biçiminde deðil. Kýzýlötesi baðlantýsý sonlandýrýldý.

 Batarya þarj ediliyor.

Madalyon I bir resmi silmeye baþlýyor.
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■ Madalyon I cihazýnýn kayýþýný takma ve çýkarma
Madalyon I cihazýnýn kayýþý geçmeli baðlantýlarla takýlýr. Kayýþý çýkarmak için, 45 
derece döndürün (1) ve kayýþý çýkarýn (2).

Kayýþý ayný iþlemi tersi sýrayla yaparak takýn.
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2. Madalyon I cihazýný kullanma

■ Bataryanýn þarj edilmesi
1. Madalyon I cihazýnýn kayýþýný çýkarýn (bkz: Madalyon I cihazýnýn kayýþýný takma 

ve çýkarma, sayfa 10) ve yuvaya þarj cihazýný baðlayýn.

2. Þarj cihazýný AC duvar prizine takýn.

Þarj sýrasýnda, ekranda batarya simgesi görüntülenir. Yaklaþýk beþ saniye sonra 
Madalyon I kapanýr ancak þarj iþlemi devam eder.

Þarj cihazýný Medallion I'e ilk defa veya uzun süre kullanmadýktan sonra 
baðladýðýnýzda, ekranda herhangi bir bilgi görünmesi için en az beþ dakika þarj 
etmeniz gerektiðini unutmayýn.
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■ Açma ve kapatma
Madalyon I cihazýný açmak için  tuþuna basýn.

Kapatmak için  tuþuna basýn.

■ Aydýnlatmayý açma
Cihaz açýkken, arka plan ýþýklarýnýn parlaklýðý rasgele deðiþir. Iþýklar sönükken, 
yaklaþýk 15 saniye için parlak ýþýklarý açmak üzere  tuþuna kýsaca basýn.

Iþýklarýn kullanýlmasý batarya gücünü harcar ve bu da bataryanýn ömrünü kýsaltýr.

■ Resimleri görüntüleme
Madalyon I cihazýnda yalnýzca bir resim varsa, cihazý açtýðýnýzda bu resim 
görüntülenir.

Madalyon I cihazýnda birden çok resim varsa,

• bir sonraki resmi seçmek için  tuþuna basýn

• resimler arasýnda ilerlemek için  tuþunu basýlý tutun

■ Madalyon I cihazýndan resim gönderme
Cihaz açýkken, Madalyon I cihazýnýn ekranýndan, göndermek istediðiniz resmi 
seçin.

1. Madalyon I cihazýnýn ve hedef cihazýn kýzýlötesi baðlantý noktalarýný 
birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasýnda bir engel bulunmadýðýndan emin olun.
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2. Resmi göndermek için  tuþuna basýn. Resim baþarýyla gönderildiðinde, bu 
durum  göstergesiyle gösterilir.

■ Madalyon I ile resim alma
Cihaz açýkken, Madalyon I resim alabilir. Madalyon I cihazýnýn, gelen resimleri 
görüntülemek için resimleri yeniden boyutlandýrabileceðini ve kýrpabileceðini 
unutmayýn. Gelen resimlerin orijinal biçimleri de kaydedilir ve gelen bir resmi 
iletmek istediðinizde, Madalyon I orijinali gönderir.

1. Madalyon I cihazýnýn ve kaynak cihazýn kýzýlötesi baðlantý noktalarýný 
birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasýnda bir engel bulunmadýðýndan emin olun.

2. Resim alabilmesi için  Madalyon I cihazýnýn kýzýlötesi baðlantý noktasýný 
etkinleþtirmek amacýyla  tuþuna kýsaca basýn.

3. Resmi gönderen cihazýn kullanýcýsý resmi göndermeye baþlar. Gönderme 
iþleminin baþka bir cihazdan nasýl baþlatýlabileceði hakkýnda daha fazla bilgi 
için, söz konusu cihazýn kullaným kýlavuzuna bakýn. Resim baþarýyla 
alýndýðýnda, bu durum  göstergesiyle gösterilir.

■ Madalyon I cihazýndan resim silme
Cihaz açýkken, ekranda silmek istediðiniz resmi seçin.

Resmi silmeye baþlamak için  ve  tuþlarýna ayný anda basýn.  göstergesi bir 
resim silmek üzere olduðunuzu gösterir.

Resmi silmek için, üç saniye içinde yeniden  ve  tuþlarýna ayný anda basýn. 
Yoksa, resimler silinmez. Resim yaklaþýk üç saniyede kaybolur.
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Resimlerinizi, örneðin, baþka bir uyumlu cihaza gönderip kaydederek yedek 
kopyalarýný almayý unutmayýn.

■ Saati ayarlama
Saat görünümünü etkinleþtirmek için, cihaz açýkken kýsaca  
tuþuna basýn. 

Beþ saniye içinde, saati ileri almak için  tuþunu, geriye almak 
için  tuþunu basýlý tutun.

Saati deðiþtirdiðinizde,  tuþuna basarak iþlemi onaylayýn. Yoksa, 
saat deðiþmez.
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3. Batarya bilgileri

■ Þarj Etme ve Boþaltma
Madalyon I cihazýnda yeniden þarj edilebilir Li-Ýyon batarya kullanýlýr.

Yeni bir bataryanýn tam performansa ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve 
boþaltmadan sonra saðlanýr.

Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Çalýþma süresi 
(konuþma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kýsa sürüyorsa, yeni bir batarya alýnmasý 
gerekir.

Yalnýzca telefon üreticisi tarafýndan onaylanan bataryalarý kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca 
üretici tarafýndan onaylanan þarj cihazýyla þarj edin. Kullanýlmadýðý sýrada þarj cihazýný fiþten 
çekin. Madalyon I cihazýný þarj cihazýna baðlý halde bir haftadan uzun tutmayýn, çünkü 
gereðinden fazla þarj etmek ömrünü kýsaltýr. Eðer kullanýlmazsa, komple þarj edilmiþ bir 
batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boþalacaktýr.

Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn.

Zarar görmüþ veya yýpranmýþ batarya ve þarj cihazlarýný kullanmayýn.

Madalyon I cihazýný sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta 
býrakmak bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltacaktýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C 
(59°F ve 77°F) arasýnda sýcaklýktaki ortamlarda bulundurmaya çalýþýn. Sýcak veya soðuk 
bataryalý Madalyon I, batarya komple þarj edilmiþ olsa bile, geçici bir süre için çalýþmayabilir. 
Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Madalyon I cihazýný ateþe maruz býrakmayýn!
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 15



Belirli bir nedenle bataryayý çýkarmak veya deðiþtirmeniz gerekirse, bu iþi yerinize yapmasý 
için yetkili bir servis personeline baþvurun. Kendiniz yapmayý denemeyin. Çevreye duyarlý bir 
geri dönüþüm yöntemi için, bölgenizdeki Nokia servis noktasýna baþvurun ve bataryasýyla 
birlikte Madalyon I cihazýný nasýl atabileceðiniz konusunda yerel mevzuata bakýn.
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Bakým ve Onarým

Madalyon I cihazýnýz, yüksek teknoloji kullanýlarak üretilmiþ, üstün tasarýma sahip bir 
üründür ve dikkatli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüðünü 
yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar boyunca sorunsuz kullanmanýza yardýmcý 
olacaktýr. 

• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

• Madalyon I cihazýný ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, 
elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir.

• Madalyon I cihazýný kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareketli parçalarý 
zarar görebilir.

• Madalyon I cihazýný sýcak yerlerde tutmayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn 
kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri eðebilir veya 
eritebilir.

• Madalyon I cihazýný soðuk yerlerde tutmayýn. Normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, içinde 
elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.

• Madalyon I cihazýný açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi kulaklýklý 
mikrofon setine zarar verebilir.

• Madalyon I cihazýný düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert 
kullanýmý, iç devre kartlarýna zarar verebilir. 

• Madalyon I cihazýný silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli 
deterjanlar kullanmayýn.

• Madalyon I cihazýný boyamayýn. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun 
biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.
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Madalyon I düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. Buradaki personel size 
yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.
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■ Diðer cihazlarla uyumluluk
PC’ler için Madalyon I uyumluluðu gereksinimleri:

• Windows 2000 veya Windows XP Ýþletim Sistemi

• IrDA baðlantýsý

Telefonlar için Madalyon I uyumluluðu gereksinimleri:

• IrDA baðlantýsý ve IrDA yoluyla resim gönderip alma desteði

Madalyon I, aþaðýdaki Nokia telefonlarýyla uyumludur:

• Communicator 9210

• Communicator 9210i

• 7650

• 3650

• 6650

• 6220

• 7600

• 6600

• 3200
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