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Inledning

Med Nokia Fun Camera PT-3 kan du ta bilder var du än befinner dig. För att kunna 
visa de bilder som du tar med Nokia Fun Camera PT-3 behöver du en kompatibel 
mobiltelefon med en Pop-PortTM-anslutning, exempelvis Nokia 3100, Nokia 6100, 
Nokia 6610, Nokia 6800 eller Nokia 7210. Kontakta din återförsäljare om du vill 
ha mer information om kompatibiliteten med andra telefonmodeller. 

Ta bilder i JPEG-format, hur många du kan ta beror på vilken bildkvalitet du väljer, 
och spara dem i kameraminnet. Du kan sedan skicka dem till en kompatibel 
telefon. 

I förpackningen från återförsäljaren finns kameran, 2 stycken AAA-batterier, 
en rem, en optisk sökare och användarhandboken.

Med Nokia Fun Camera PT-3 kan du ta bilder med så hög upplösning som 
640 × 480 bildpunkter. Eftersom den här handboken innehåller simulerade 
skärmbilder kan bildupplösningen i handboken se annorlunda ut.

Läs noga igenom den här användarhandboken innan du använder Nokia Fun 
Camera PT-3. Innan du ansluter den till en kompatibel telefon bör du läsa 
användarhandboken till telefonen, som innehåller mer detaljerad information. 
Använd inte den här handboken i stället för telefonens användarhandbok, 
eftersom den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll.
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1. Komma igång

■ Översikt
Nokia Fun Camera 
PT-3 består av följande delar:

1. Sökarhål

2. Bekräftelse av utlösare och 
menyval 

3. Strömbrytare 

4. Blixtknapp 

5. Menyknapp 

6. Pilknapp 

7. Display med 
bakgrundsbelysning

8. Statusindikator (LED-lampa)

9. Lins

10. Blixt

Enheten kan innehålla smådelar. Förvara kameran utom räckhåll för barn.
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■ Optisk sökare och rem
Till Nokia Fun Camera PT-3 finns 
en optisk sökare. När du ska 
använda den behöver du bara 
placera sökaren i hålet. Ramen 
på insidan av sökaren visar hur 
bilden som tas kommer att se ut. 
Du ska hålla kameran ungefär 
20 centimeter från ögat när du 
använder den optiska sökaren. 
Då blir storleken på objektet 
bäst.

Remmen fäster du genom att trä den genom hålen (se bild ovan) och 
därefter dra åt.
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■ Sätta i batterier
Till Nokia Fun Camera PT-3 används AAA-batterier.
Se även Batteriinformation på sidan 16.

1. Skruva upp locket.

2. Tryck på och lyft på batteriluckan.

3. Kontrollera hur polaritetsmärkena sitter och sätt därefter i batterierna. 
Se till att du sätter i dem på rätt sätt. 

4. Stäng batteriluckan.

5. Stäng locket.
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■ Display
På Nokia Fun Camera PT-3 finns en display med 
bakgrundsljus. När kameran är påslagen visas minne, 
batterikapacitet och förinställningar som ikoner 
på displayen. Standardinställningarna på displayen 
visas på bilden. Se Använda knappar och 
displayinställningar på sidan 12.

■ Batteri och LED-lampa
Batterikapacitetsikonen  visar hur mycket batterikraft som finns kvar.
Observera att du kan ta bilder även om batterikapacitetsikonen  är nere på ett 
block, men du kan inte använda blixten. Om du försöker att ta bilder med blixt och 
det inte finns tillräckligt med batterikraft kvar, blinkar både den röda LED-lampan 
och blixtikonen  i två sekunder och en felsignal spelas upp. Under de sista 
10 bilderna blinkar den röda LED-lampan hela tiden. 
LED-lampan visar kamerans aktuella status. Följande alternativ finns:
• Om LED-lampan lyser grönt och blinkar har blixten aktiverats.
• Om LED-lampan lyser grönt utan att blinka är kameran klar att använda.
• Om LED-lampan lyser rött och blinkar är något fel med kameran. Observera att 

den ikon som hör samman med den felaktiga delen också blinkar
• Om LED-lampan lyser rött och inte blinkar har du tagit en bild med låg 

batterikapacitet.
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2. Använda kameran

■ Ta en bild
Innan du kan ta några bilder måste du se till att du har satt i batterierna rätt i 
kameran. När du använder kameran bör du se till att följa lagar och respektera 
andras privatliv.

1. Tryck på strömbrytaren . Kameran är klar att använda och den gröna LED-
lampan lyser. Standardbildinställningarna är följande: blixt Auto, ljud På och 
bildkvalitet Lägre. Se Använda knappar och displayinställningar på sidan 12.

2. Rikta kameran mot det objekt som du vill avbilda. Du kan använda den optiska 
sökaren eller bara titta genom sökarhålet när du tar bilden. Observera att 
sökarhålet bara visar på ett ungefär hur bilden kommer att se ut. Rikta inte 
kameran direkt mot solen eller starkt ljus.

3. Du tar bilden genom att trycka ned utlösaren . Observera att du inte ska 
flytta kameran förrän ett ljud spelas upp. 

4. Räkneverket på displayen visar hur många fler bilder du kan ta. Du kan ta upp 
till 50 bilder med lägre kvalitet , upp till 26 bilder med högre kvalitet  eller 
upp till 12 bilder med fotokvalitet . Se Använda knappar och 
displayinställningar på sidan 12.

Observera att kameran inte måste vara ansluten till en kompatibel telefon för att 
du ska kunna ta bilder.
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■ Använda blixten
På Nokia Fun Camera PT-3 sitter en knapp för blixt, . När du sätter på kameran 
sätts blixten på automatiskt. Bokstaven A visas bredvid blixtikonen . I läget 
Auto läser kameran av rådande ljusförhållanden och använder blixt vid behov. 
Övriga alternativ för blixt är På och Av. I läget På används blixt varje gång du tar 
en bild. I läget Av används inte blixt. Tänk på att batteriet tar slut fortare om du 
använder blixt. Se även Batteri och LED-lampa på sidan 8.

Använd inte blixt när du tar porträttbilder. Täck inte för blixten när du ska 
använda den. 

■ Överföra bilder till en kompatibel telefon
Obs! Telefonen måste vara påslagen om den här funktionen ska kunna användas. 
Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda den eller om den kan vålla 
störningar eller fara.

Om du vill överföra bilder till en kompatibel 
Nokia-telefon behöver du bara ansluta Nokia 
Fun Camera PT-3 till Pop-PortTM-anslutningen 
på telefonen. Överföringen börjar automatiskt. 
Innan du ansluter kameran till den kompatibla 
telefonen ska du sätta på båda enheterna. 
Anslut inte produkter som inte är kompatibla. 
Observera att du inte kan ta några bilder när 
kameran är ansluten till en telefon.
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Alla bilderna överförs samtidigt till telefonen, den sist tagna överförs först. 
Överföringen fortsätter tills alla bilder har kopierats eller tills telefonens 
minne är fullt. 

Under överföringen visas hur många bilder som återstår av överföringen på ett 
räkneverk på displayen. Innan överföringen påbörjas visar räkneverket det totala 
antalet bilder som ska skickas och räknar sedan nedåt under överföringens gång. 

Om du vill göra en paus i överföringen trycker du en gång på . Om du vill 
fortsätta med överföringen från samma läge trycker du på  en gång till. 

Obs! Om du kopplar loss kameran från telefonen när överföringen är pausad eller 
har avbrutits kan du inte fortsätta med överföringen. 

Om bildöverföringen misslyckas blinkar den röda LED-lampan och sändningsikonen 
. En felsignal spelas också upp. Om telefonens minne är fullt visas ett 

felmeddelande på telefonen och du behöver då ta bort filer på telefonen för 
att frigöra utrymme. Om du åter vill överföra bilderna trycker du på utlösaren 

 en gång till.

När överföringen har utförts sparas bilderna i kamerans minne och kan åter 
överföras till telefonen. På telefonens display visas ett meddelande om vilka filer 
som har tagits emot. Du kan spara, öppna, visa mer information eller ta bort de 
överförda bilderna med telefonen. Tänk på att du måste spara bilderna på 
telefonen om du vill titta på bilderna senare eller skicka dem med 
multimediameddelande eller e-post. Beroende på vilken telefon du använder kan 
du skicka bilden till en dator med e-post eller överföra den med antingen en 
datakabel, med Bluetooth-teknik eller med en infraröd anslutning och PC Suite 
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(PC Suite kan finnas med på en CD-ROM-skiva som eventuellt följde med 
telefonen). 

Efter bildöverföringen avbryter du anslutningen mellan telefonen och kameran 
och skjuter för luckan till anslutningshålet.

■ Använda knappar och displayinställningar
På Nokia Fun Camera PT-3 finns följande knappar:

• menyknappen  som används om du vill visa och bläddra bland 
menyinställningarna. De olika inställningarna visas med ikoner på displayen. 
Du lämnar menyinställningarna utan att göra några ändringar genom att 
trycka på och hålla in menyknappen .

Observera att om du slår på kameran, trycker på menyknappen  och låter 
kameran vara i det läget i mer än 15 sekunder, hamnar du åter på displayens 
standardsida. Om kameran inte används på två minuter stängs den av 
automatiskt.

• pilknappen  som används för att göra önskade underinställningar.

• utlösaren  som används för att bekräfta ett val. Den ikon som har valts visas 
och standarddisplayen visas på kameran. Om du vill forsätta att göra 
inställningar trycker du på  en gång till. Du tar även bilder genom 
att trycka på utlösaren .

Tänk på att inställningarna i kameran inte behålls i kamerans minne om du 
byter eller tar ur batterierna medan kameran är påslagen.
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Följande inställningar finns:

• Ta bort  om du vill ta bort alla bilder/ta bort den sista bilden. Du tar bort alla 
bilder genom att trycka flera gånger på menyknappen  tills ikonen som 
visar att något tas bort blinkar. Tryck på pilknappen  för att markera om du 
vill ta bort ALL eller bara den sista bilden. Du bekräftar valet genom att trycka 
på utlösaren . 

• Timer  om du vill ställa in timern på På eller Av. Den förinställda tiden är 
10 sekunder. Välj Timer  och bekräfta valet genom att trycka på utlösaren 

. Du sätter igång timern genom att trycka på utlösaren en gång till. 
Observera att bilder som tas med timern är av högre  kvalitet och runda .

• Bildtyp Bilderna komprimeras till tre olika filstorlekar: Foto , Högre  och 
Lägre . Den lägre kvaliteten är den mest komprimerade och den med foto-
kvalitet är minst komprimerad. Bildkvaliteten blir högre vid låg komprimering.

• Rund bild  om du vill ställa in runt bildformat på På eller Av. Bildens form 
blir rund om du väljer På.

• Ljud  om du vill ställa in ljudet på På eller Av. Om du väljer Av stängs allt 
ljud av. 

• Skicka  är endast aktivt och tillgängligt när kameran är ansluten till en 
kompatibel telefon. Visar hur många bilder som ska överföras. 
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Skötsel och underhåll

Din kamera är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör 
behandlas 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. 

• Skydda kameran mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen 
som fräter på de elektroniska kretsarna. Om kameran blir våt ska du ta ur batterierna och 
låta kameran torka helt innan du sätter tillbaka dem.

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

• Låt den inte ligga i direkt solljus eller annat starkt ljus. Delar eller displayen på kameran 
kan förstöras. 

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

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

• Försök inte att öppna kameran på något annat sätt än vad som anges i den här 
handboken.

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

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

• Måla inte kameran. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.
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• Använd en mjuk, ren och torr trasa när du rengör linsen.

Om kameran inte fungerar som den ska bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare. 
Endast kvalificerad personal får göra installationer på eller reparera kameran.
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Batteriinformation

Den här enheten bör användas tillsammans med batteriet Alkaline 1.5V 8003 Micro LR03 
AM4 MN2400 Ministilo AAA. Om någon annan batterityp kopplas in blir tillbehörets 
typgodkännande och garanti ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara. Stäng alltid av 
kameran innan du tar ur batterierna. Byt alltid båda batterierna samtidigt. Blanda inte 
batterier av olika typ, märke eller ålder. Kontrollera att du sätter i batterierna åt rätt håll.

Ladda inte batterierna.

Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Om du lämnar batteriet i 
värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet 
och livslängd. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under –0 °C. 

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig ett skadat batteri. Skadade 
batterier kan läcka eller explodera och därmed orsaka skador. Förvara batterierna 
oåtkomliga för barn. Svälj aldrig ett batteri. Om du råkar svälja det ska du omedelbart 
kontakta en läkare.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan 
eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som 
samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på 
batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som 
kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterier enligt lokala bestämmelser 
(t.ex. återvinning). Återvinn om det är möjligt. Kasta det inte i hushållsavfallet. 
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