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Giriþ

Baðýmsýz olarak kullanýlabilen Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 hareket halindeyken 
fotoðraf çekebilmenizi saðlar. Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 ile çekilen fotoðraflarý 
görüntülemek için, Pop-PortTM konektörü olan Nokia 3100, Nokia 6100, Nokia 
6610, Nokia 6800 veya Nokia 7210 gibi uyumlu bir telefon gerekir. Diðer telefon 
modellerinin uyumluluðu hakkýnda bilgi almak için satýþ noktanýza danýþýn. 

JPEG biçiminde fotoðraf çekebilir (çekebileceðiniz fotoðraf sayýsý görüntü 
kalitesine göre deðiþir) ve fotoðraflarý kamera hafýzasýna kaydedebilirsiniz. 
Çektiðiniz fotoðraflarý daha sonra uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz. 

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 satýþ paketinde, kamera, 2 AAA batarya, taþýma 
kayýþý, optik vizör ve kullaným kýlavuzu bulunur.

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 640x480 piksellik görüntü çekme çözünürlüðünü 
destekler. Bu kýlavuzda yer alan ekran görüntüler simülasyon olduðundan, 
kýlavuzdaki görüntü çözünürlüðü farklý görünebilir.

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3’ü kullanmadan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyun. 
Kamerayý uyumlu bir telefona baðlamadan önce söz konusu telefonun daha 
ayrýntýlý bilgi verilen kullaným kýlavuzunu okuyun. Bu kullaným kýlavuzunu, önemli 
güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan telefonunuzun kullaným kýlavuzu yerine 
kullanmayýn.
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1. Baþlarken

■ Genel bakýþ 
Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 
aþaðýdaki parçalardan oluþur:

1. Vizör deliði

2. Deklanþör ve menü seçimi 
onayý 

3. Açma/kapatma tuþu 

4. Flaþ tuþu 

5. Menü tuþu 

6. Ok tuþu 

7. Arkadan aydýnlatmalý ekran

8. Durum göstergesi LED ýþýðý

9. Objektif

10. Flaþ

Cihazýnýzýn küçük parçalarý 
olabilir. Cihazý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde bulundurun.
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■ Optik vizör ve kayýþ
Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 ile 
kullanmak üzere cihaza eklenen 
optik bir vizör bulunur. Vizörü 
kullanmaya baþlamak için deliðe 
yerleþtirmeniz yeterlidir. Optik 
vizördeki çerçeve çekilecek 
görüntüyü gösterir. Optik vizörü 
kullanýrken, fotoðraftaki 
nesnenin boyutunun en iyi 
olmasý için kamerayý gözünüzden 
yaklaþýk 20 cm uzakta tutun.

Kayýþý kullanmak için yukarýdaki resimde gösterilen deliklerden geçirin 
ve sýkýþtýrýn.
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■ Bataryalarý takma 
Nokia Eðlence Kamerasý PT-3, güç kaynaðý olarak 2 AAA batarya kullanýr.
Ayrýca bkz: Batarya bilgileri, sayfa 15.

1. Kapaðý döndürerek açýn.

2. Batarya yuvasýný açmak için batarya kapaðýný itin ve kaldýrýn.

3. Batarya kutup göstergesini kontrol edip bataryalarý takýn. 
Bataryalarý doðru taktýðýnýzdan emin olun. 

4. Batarya yuvasý kapaðýný kapatýn.

5. Kapaðý kapatýn.
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■ Ekran
Nokia Eðlence Kamerasý PT-3’ün ekraný arkadan 
aydýnlatmalýdýr. Kamera açýldýðýnda ekran, hafýza ve 
batarya kapasitesini ve önceden yapýlmýþ ayar 
seçimlerini simgelerle gösterir. Ekrandaki varsayýlan 
ayarlar resimde gösterilmiþtir. Bkz: Tuþlarý ve ekran 
ayarlarýný kullanma, sayfa 12.

■ Batarya ve LED
Batarya kapasitesi simgesi , bataryada kalan gücü gösterir.

Batarya kapasitesini gösteren  simgesinde tek bir blok kaldýðýnda fotoðraf 
çekebileceðinizi ancak flaþý kullanamayacaðýnýzý unutmayýn. Flaþla fotoðraf 
çekmeye çalýþtýðýnýzda bataryada yeterli enerji kalmamýþsa, kýrmýzý LED ve flaþ 
simgesi  2 saniye yanýp söner ve bir hata sinyali çýkar. Son 10 fotoðrafta, 
kýrmýzý LED sürekli yanýp söner. 

LED kameranýn geçerli durumunu belirtir. Aþaðýdaki seçenekler bulunur:

• LED yeþil ve yanýp sönüyor; flaþ etkinleþtiriliyor.

• LED yeþil ve sürekli yanýyor; kamera kullanýma hazýr.

• LED kýmýzý ve yanýp sönüyor; kamerada bir hata var. Hatanýn yerini belirten 
simgenin de yanýp söndüðünü unutmayýn.

• LED kýrmýzý ve sürekli yanýyor; zayýf bataryayla fotoðraf çektiniz.
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2. Kameranýn kullanýmý

■ Fotoðraf çekme
Fotoðraf çekmeden önce, bataryalarý düzgün bir þekilde taktýðýnýzdan emin olun. 
Bu ürünün özelliklerini kullanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizliliðine ve 
meþru haklarýna saygý gösterin.

1.  Açma/kapatma düðmesine basýn. Kamera kullanýma hazýr hale gelir ve 
yeþil LED yanar. Varsayýlan fotoðraf ayarlarý þunlardýr: flaþ Oto., sesler Açýk ve 
resim kalitesi Düþük. Bkz: Tuþlarý ve ekran ayarlarýný kullanma, sayfa 12.

2. Kamerayý, fotoðrafýný çekmek istediðiniz nesneye doðru tutun. Fotoðraf 
çekerken optik vizörü kullanabilir veya yalnýzca vizör deliðinden bakabilirsiniz. 
Vizör deliðinin çekilecek fotoðrafý yaklaþýk olarak gösterdiðini unutmayýn. 
Kamerayý güçlü bir ýþýða veya güneþe doðru tutmayýn.

3. Fotoðrafý çekmek için deklanþöre  basýn. Kamerayý sesle sinyal verene kadar 
oynatmamanýz gerektiðini unutmayýn. 

4. Ekrandaki sayaç daha ne kadar fotoðraf çekebileceðinizi gösterir. Düþük 
kalitede en çok 50 , daha yüksek kalitede en çok 26  veya yüksek kalitede 
en çok 12  fotoðraf çekebilirsiniz. Bkz: Tuþlarý ve ekran ayarlarýný kullanma, 
sayfa 12.

Fotoðraf çekerken, kameranýn uyumlu bir telefona baðlý olmamasý gerektiðini 
unutmayýn.
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■ Flaþýn kullanýmý
Nokia Eðlence Kamerasý PT-3’ün bir flaþ tuþu vardýr, . Kamerayý açtýðýnýzda, 
varsayýlan ayar olarak flaþ açýlýr.  flaþ simgesinin yanýnda A harfi görünür. Oto. 
modunda, flaþ ortamdaki ýþýk durumunu kontrol eder ve gerektiðinde kullanýlýr. 
Diðer flaþ seçenekleri þunlardýr: Açýk ve Kapalý. Açýk modda flaþ her fotoðraf 
çekildiðinde kullanýlýr. Kapalý modda flaþ kullanýlmaz. Flaþý kullanmanýn bataryayý 
daha hýzlý tüketeceðini unutmayýn. Ayrýca bkz: Batarya ve LED, sayfa 8.

Flaþý insanlara doðru kýsa mesafeden kullanmayýn. Flaþý kullanýrken üzerini 
kapatmayýn. 

■ Fotoðraflarý uyumlu bir telefona aktarma
Not: Bu iþlevin kullanýlabilmesi için telefon açýk olmalýdýr. Telefonu, telsiz telefon 
kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ya da tehlikeye neden olabileceði 
durumlarda açmayýn.

Fotoðraflarý uyumlu bir Nokia telefonuna 
aktarmak için, Nokia Eðlence Kamerasý PT-3’ü 
telefonun Pop-PortTM konektörüne baðlamanýz 
yeterlidir. Aktarým iþlemi otomatik olarak baþlar. 
Kamera ile uyumlu telefonu birbirine 
baðlamadan önce, her iki cihazý da açýn. 
Uyumlu olmayan ürünleri birbirine baðlamayýn. 
Kamera bir telefona baðlýyken fotoðraf 
çekemeyeceðinizi unutmayýn.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 10



Tüm fotoðraflar, çekilen son fotoðraftan baþlamak üzere ayný anda telefona 
aktarýlýr. Fotoðraflarý aktarma iþlemi, tüm fotoðraflar kopyalanana kadar veya 
telefonun hafýzasý dolana kadar devam eder. 

Aktarma iþlemi sýrasýnda, kameranýn ekranýndaki bir sayaç aktarýlacak kaç fotoðraf 
kaldýðýný belirtir. Aktarma öncesinde, sayaç gönderilecek toplam fotoðraf sayýsýný 
gösterir ve aktarma iþlemi ilerlerken geriye doðru saymaya baþlar. 

Deklanþöre  bir kez basarak aktarma iþlemini duraklatabilirsiniz. Aktarma 
iþlemine duraklatýlan fotoðraftan itibaren devam etmek için deklanþöre  
yeniden basýn. 

Aktarma iþlemi durakladýðý veya baþarýsýz olduðu sýrada kamerayý telefondan 
ayýrýrsanýz yeniden devam edemezsiniz. 

Aktarma iþlemi baþarýsýz olursa, kýrmýzý LED ve  gönderme simgesi yanýp söner. 
Ayrýca bir hata sinyali çýkar. Telefon hafýzasý dolarsa bir hata iletisi görüntülenir, 
boþ alan açmak için bazý dosyalarý silmeniz gerekir. Fotoðraflarý yeniden 
aktarmaya baþlamak için deklanþöre  yeniden basýn.

Aktarma iþlemi sonrasýnda, fotoðraflar kamera hafýzasýnda saklanýr ve bir telefona 
yeniden aktarýlabilir. Telefon ekranýnda alýnan dosyalara iliþkin bir bildirim 
görüntülenir. Telefonunuza aktarýlan fotoðraflarý kaydedebilir, açabilir, 
ayrýntýlarýný görüntüleyebilir veya silebilirsiniz. Fotoðraflarý, daha sonra 
görüntülemek veya multimedya mesajý ya da e-posta ile göndermek için bunlarý 
telefona kaydetmeniz gerektiðini unutmayýn. Telefonunuza baðlý olarak, fotoðrafý 
bir bilgisayara e-posta ile gönderebilir veya veri kablosu, Bluetooth ya da kýzýl 
ötesi baðlantý ve PC Suite uygulamasý (PC Suite telefonla birlikte bir CD-ROM’da 
verilebilir) kullanarak aktarabilirsiniz.
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Fotoðraf aktarýmýndan sonra, kameranýn baðlantýsýný telefondan çýkarýp konektör 
kapaðýný kapatýn.

■ Tuþlarý ve ekran ayarlarýný kullanma
Nokia Eðlence Kamerasý PT-3’te aþaðýdaki tuþlar bulunur:

• Menü tuþu , menü ayarlarýný görüntülemek ve ayarlar arasýnda ilerlemek 
için kullanýlýr. Farklý ayarlar ekranda simgelerle gösterilir. Menü ayarlarýndan 
hiçbir deðiþiklik yapmadan çýkmak için  menü tuþunu basýlý tutun.

Kamerayý açýp, menü tuþuna  basar ve menü ayar modunda 15 saniyeden 
fazla býrakýrsanýz, ana ekrana döneceðini unutmayýn. Kamera 2 dakika boyunca 
kullanýlmazsa, otomatik olarak kapanýr.

• Ok tuþu , istediðiniz alt ayarý seçmek için kullanýlýr.

• Deklanþör , yapýlan seçimi onaylamak için kullanýlýr. Seçilen simge gösterilir 
ve kamera ana ekrana döner. Ayarlarý belirlemeye devam etmek için,  
tuþuna yeniden basýn. Fotoðraf çekmek için de deklanþöre  basýlýr.

Kamera açýkken bataryalarý deðiþtirir veya çýkarýrsanýz yapýlan seçimlerin 
kamera hafýzasýnda tutulmadýðýný unutmayýn.

Kullanýlabilir ayarlar þunlardýr:

• Sil , tümünü silmek/son fotoðrafý silmek için kullanýlýr. Tüm fotoðraflarý 
silmek için,  menü tuþuna silme simgesi yanýp sönene kadar art arda basýn. 
Tüm fotoðraflarý mý (ALL), yoksa yalnýzca son fotoðrafý mý silmek istediðinizi 
belirtmek için  ok tuþuna basýn. Silme iþlemini onaylamak için deklanþöre 

 basýn. 
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• Otomatik çekim , otomatik çekim iþlevini Açýk veya Kapalý olarak 
belirlemek için kullanýlýr. Önceden ayarlanmýþ süre 10 saniyedir. Otomatik 
çekim’i  seçin ve otomatik çekim seçimini onaylamak için deklanþöre  
basýn. Otomatik çekimi baþlatmak için deklanþöre bir kez daha basýn. Otomatik 
çekim iþlevi kullanýlarak çekilen fotoðraflarýn kalitesinin Yüksek  ve þeklinin 
Yuvarlak  olduðunu unutmayýn.

• Görüntü türü; fotoðraflar üç deðiþik dosya boyutunda sýkýþtýrýlýr: Fotoðraf , 
Yüksek  ve Düþük . Düþük kalite en fazla sýkýþtýrýlmýþ olan, Fotoðraf 
kalitesi ise en az sýkýþtýrýlmýþ olandýr. Sýkýþtýrma düþük olduðunda görüntü 
kalitesi daha iyi olur.

• Yuvarlak görüntü , yuvarlak görüntü biçimi seçeneðini Açýk veya Kapalý 
olarak belirlemek için kullanýlýr. Açýk seçildiðinde fotoðrafýn þekli yuvarlaktýr.

• Ses , sesleri Açýk veya Kapalý olarak belirlemek için kullanýlýr. 
Kapalý seçilirse, tüm sesler kapatýlýr. 

• Gönder  iþlevi yalnýzca kamera uyumlu bir telefona baðlandýðýnda etkindir 
ve kullanýlabilir. Bu iþlev, aktarýlacak fotoðraf sayýsýný gösterir. 
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Bakým ve Onarým

Kameranýz, üstün tasarým ve hassas iþçilik ürünüdür ve dikkatle kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler herhangi bir garanti yükümlülüðünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar 
boyunca sorunsuz kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. 
• Kamerayý ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik 

devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir. Cihazýnýz ýslanýrsa, 
bataryalarý çýkarýn ve bataryalarý yeniden takmadan önce cihazýn tamamen 
kurumasýný bekleyin.

• Cihazý kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareketli parçalarý zarar görebilir.
• Cihazý doðrudan güneþ ýþýðý veya baþka parlak ýþýklarda býrakmayýn. Dahili parçalarý veya 

ekraný zarar görebilir.
• Kamerayý sýcak yerlerde tutmayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným 

ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastikleri eðebilir veya eritebilir.
• Kamerayý soðuk yerlerde tutmayýn. Cihaz normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, içinde 

elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.
• Cihazý bu kýlavuzda belirtilenden baþka þekilde açmaya çalýþmayýn.
• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre 

kartlarýna ve hassas mekanik parçalara zarar verebilir. 
• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar 

kullanmayýn. 
• Cihazý boyamayýn. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalýþmasýný 

engelleyebilir.
• Mercekleri silmek için yumuþak, temiz ve kuru bir bez kullanýn.
Cihazýnýz gerektiði gibi çalýþmýyorsa, en yakýn yetkili servise götürün. Yalnýzca yetkili 
personel bu cihazý kurabilir veya onarabilir.
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Batarya bilgileri

Bu cihaz güç kaynaðý olarak yalnýzca Alkalin 1.5V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400 Ministilo 
AAA tipte batarya kullanmak üzere tasarlanmýþtýr. Baþka türde batarya kullanýlmasý, bu 
donaným için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlar ve tehlikeli olabilir. Bataryalarý 
çýkarmadan önce cihazý her zaman kapatýn. Her zaman iki bataryayý birden deðiþtirin. Farklý 
tip, marka veya tazelikteli bataryalarý birlikte kullanmayýn. Bataryalarý takarken kutuplarýnýn 
doðru yöne geldiðinden emin olun.

Bataryalarý þarj etmeyin.

Eðer kullanýlmazsa, komple þarj edilmiþ bir bataryanýn þarj düzeyi belli bir zaman içinde 
kendi kendine azalacaktýr. Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn 
kapalý bir araçta býrakmak bataryanýn kapasitesini ve ömrünü azaltacaktýr. Batarya 
performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr. 

Bataryalarý yalnýzca kendi amacý için kullanýn. Hiçbir zaman zarar görmüþ bir batarya 
kullanmayýn. Zarar görmüþ bataryalar akabilir veya yaralanmaya yol açacak þekilde 
patlayabilir. Bataryalarý her zaman küçük çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde bulundurun. 
Bataryayý hiçbir zaman yutmayýn. Yutulduðunda, derhal bir doktora danýþýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokasý veya kalem) 
bataryanýn + ve - uçlarýyla direkt baðlantýya sebep olduðunda, kazara kýsa devre oluþabilir. 
Bu örneðin, cebinizde veya çantanýzda yedek batarya taþýdýðýnýzda ortaya çýkabilir. Uçlara 
kýsa devre yaptýrmak bataryaya veya baðlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryalarý ateþe maruz býrakmayýn! Bataryalarý yerel düzenlemelere göre atýn. Mümkün 
olduðunda geri dönüþüm olanaðýný kullanýn. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi 
atmayýn. 
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