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OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi 
ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiate käesolevast juhendist.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Nokia pildivaaturit tohivad parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Kui soovite pildivaaturit ühendada teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende 
seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei 
ühildu.

VEEKINDLUS
Teie Nokia pildivaatur ei ole veekindel. Hoidke see kuivana.

NB!
Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi 
infrapunatehnoloogiaga töötavaid seadmeid. Kaugjuhtimispult on 1. klassi 
lasertoode.

LAADIJAD JA AKUD
Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Nokia 
pildivaatur on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: ACP-8, ACP-9 ja ACP-12 
ning standardsete AAA-tüüpi patareidega. 

Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos 
kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine 
muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.
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NB!
Kasutage laadijaid ainult kuivades tingimustes. Ärge ühendage seadet toiteallikaga 
kunagi siis, kui seade või laadija või nende osad on niisked või märjad. 

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat ega akut.

Ärge lühistage akut.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge 
visake akut olmeprügi hulka.

Sissejuhatus

Nokia pildivaaturi SU-5 abil saate pilte vaadata teleriekraanil või ühilduva 
videoprojektoriga. Nokia pildivaaturiga saab vaadata pilte, mille olete talletanud 
ühilduvas telefonis või fakultatiivsel MMC-kaardil.

Lugege see kasutusjuhend enne Nokia pildivaaturi kasutamist hoolikalt läbi. 
Üksikasjalikumat teavet telefoni funktsioonide kohta leiate oma telefoni 
kasutusjuhendist. Lugege telefoni kasutusjuhendist ka olulist ohutus- ja 
hooldusteavet. Välisseadmete ühendamise kohta leiate juhised oma teleri 
kasutusjuhendist.

■ Tehnilised andmed
• Kaal koos akudega: 220 g

• Põhiseadme mõõtmed:

• Pikkus: 95 mm
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• Laius: 94 mm

• Paksus: 48 mm

• Kaugjuhtimispuldi mõõtmed:

• Pikkus: 95 mm

• Laius: 33 mm

• Paksus: 11 mm

• Tööaeg: 

• Põhiseade AAA-patareidega: kuni 2 tundi. (See aeg on hinnanguline ja 
kehtib müügikomplektis olevate patareide puhul. Muude patareide puhul 
sõltub tööaeg patareide kvaliteedist.)

• Kaugjuhtimispult nööppatareiga: kuni 50 nädalat (kui kasutada 3 korda 
nädalas, 250 klõpsu päevas)

• Töötemperatuur: -5oC kuni 55oC

• Ühilduvus pildikuvaseadmetega: Nokia pildivaatur ühildub nii PAL- kui ka 
NTSC-standardiga. AV-liidese abil saate Nokia pildivaaturi ühendada ka 
ühilduva videoprojektoriga.

SECAM-süsteemiga telerite puhul on vaja eriadapterit, mida müügikomplekt ei 
sisalda. SECAM-adapteri saate osta elektroonikatarvete kauplusest.

• Ühilduvus telefonidega: Nokia pildivaatur ühildub enamiku Nokia MMS-toega 
telefonidega, millel on Pop-PortTM-liides. MMC-kaardi kaudu ühildub 
pildivaatur MMC-kaarti kasutavate telefonidega (nt telefoniga Nokia 9210).
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• Toiteallikas: 4 AAA-patareid või akut või laadija Nokia ACP-8, ACP-9 või 
ACP-12

Kui Nokia pildivaatur on ühendatud laadijaga, ei kasuta vaatur akusid ega lae 
neid.

Kui kasutate toiteallikana akusid ja 10 minuti jooksul pole vajutatud ühtegi 
seadme juhtnuppu, lülitub Nokia pildivaatur automaatselt ootere¾iimi. Kui 
akud hakkavad tühjaks saama, kuvatakse teleriekraanil aku tühjenemise ikoon 
ja Nokia pildivaatur lülitub 3 minuti möödudes välja. Nokia pildivaaturi 
"äratamiseks" vajutage suvalist põhiseadme või kaugjuhtimispuldi juhtnuppu.

• Ühendus: fikseeritud RCA-liides TV jaoks, fikseeritud Pop-PortTM-liides 
telefonide jaoks, MMC-kaardi lugeja MMC-kaardi jaoks ja IR-liides 
kaugjuhtimispuldi jaoks.

• Toetatav pildivorming: JPEG ja GIF (mitte animeeritud GIF)

• Toetatav pildisuurus ja -maht: max 1600x1200 pikslit

• Sisemise puhvermälu maht: 4,5 MB. (Kui Nokia pildivaatur on sisse lülitatud, 
saab seadmes talletada kuni 150 pilti, iga pildi maht keskmiselt 30 kB. Piltide 
suurim võimalik arv sõltub pildi suurusest. Kõik puhvermälus talletatud pildid 
lähevad toite väljalülitamisel kaotsi. Ärge unustage tegemast vajalikest 
andmetest varukoopiaid.)
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1. Ülevaade

Nokia pildivaatur koosneb järgmistest 
osadest:

1. Põhiseade

2. Kaugjuhtimispult

3. Toite sisse- ja väljalülitamise nupp 

4. Edasiliikumis- / mäluvahetusnupp 

5. Kustutusnupp 

6. Pööramis-/slaidiseansinupp 

7. Salvestusnupp 

8. Toite indikaatortuli (punane)

Punane tuli põleb siis, kui Nokia pildivaatur on sisse lülitatud. Tuli vilgub, kui 
Nokia pildivaatur edastab ühendatud telefonist pilte.

9. Laadija indikaatortuli (roheline)

Roheline tuli põleb siis, kui Nokia pildivaatur kasutab akude või patareide 
asemel toiteallikana laadijat.

10.IR-liides
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Kaugjuhtimispult koosneb järgmistest osadest:

1. IR-liides

2. Pööramisnupp 

3. Slaidiseansinupp 

4. Tagasiliikumisnupp 

5. Edasiliikumisnupp 

6. Salvestusnupp 

7. Mäluvahetusnupp 

8. Kustutusnupp 

Nuppude vajutamiseks on kaks võimalust.

• Vajutus –vajutage nuppu ja laske see kohe vabaks.

• Vajutus ja allhoidmine –vajutage nuppu ja hoidke seda vähemalt kolm 
sekundit all.

Ekraaniindikaatorid

Toite sisse- ja väljalülitamine 

Nokia pildivaatur ei leidnud telefoni piltide vaikekausta.

Telefoni piltide vaikekaust on tühi.
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Pildi töötlemine

Valitud on MMC-mälu.

MMC-kaarti pole sisestatud

Valitud on telefoni mälu.

MMC-kaart on täis.

MMC-kaart on ühildumatu.

Nokia pildivaatur on pildi või pildid edukalt MMC-kaardile salvestanud.

Kui slaidiseanss ei tööta, kuvatakse see slaidiseansi nupu lühidal 
vajutamisel

Slaidiseansi pildid vahetuvad iga 4 sekundi järel.

Slaidiseansi pildid vahetuvad iga 8 sekundi järel.

Slaidiseanss on seisatud
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Akud hakkavad tühjaks saama.

Akud saavad kohe tühjaks. Vahetage akud või ühendage Nokia 
pildivaatur laadijaga.

Ühildumatu laadija

Kinnitage kustutamine – kustutamiseks hoidke nuppu all kauem kui kolm 
sekundit

Pilt kustutati Nokia pildivaaturist või MMC-kaardilt (sõltuvalt 
kasutatavast mälust).

Ilmnes tõrge

Toiming õnnestus
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2. Nokia pildivaaturi esmakordne 
kasutamine

1. Avage seade, lükates vabastushooba (1).

Märkus. Enne seadme avamist lülitage toide alati välja 
ja lahutage seade laadijast või mis tahes muust 
tarvikust.

2. Tõstke seadme kaas üles (2).

3. Kerige RCA-ühenduskaabel akukaane ümbert lahti (3). 
Eemaldage akuhoidiku kaas, lükates seda noolega 
näidatud suunas ülespoole.
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4. Sisestage AAA-patareid või akud (4) ja lükake kaas 
tagasi.

5. Kontrollige, et NTSC-/PAL-lüliti (5) oleks õiges 
asendis.

6. Sisestage MMC-kaart (6) pessa nii, et kontaktpind 
jääks seadme ülaserva poole (nuppude suunas).

Kaardi lukustamiseks lükake see sisse. Kaardi 
vabastamiseks lükake seda uuesti pisut sissepoole.

7. Kontrollige, et RCA-kaabel oleks selleks ettenähtud 
õnaruses (7) ja sulgege seade.

8. Paigaldage kaugjuhtimispuldi patarei (vt järgmist 
joonist).

Nokia pildivaaturi kaugjuhtimispult kasutab toiteallikana komplektis olevat 
nööppatareid CR2032. Kui kaugjuhtimispuldi patarei on tühi, saate Nokia 
pildivaaturit kasutada põhiseadme nuppude abil.
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9. Ühendage laadija juhe Nokia pildivaaturi 
tagaosas asuvasse pessa ja ühendage 
laadija vahelduvvooluvõrku 
(seinakontakti).

10.Nokia pildivaaturi sisselülitamiseks 
vajutage põhiseadme nuppu  ja hoidke 
seda all.

11.Ühendage Nokia pildivaaturi RCA-juhe teleriga.

Kui teie teleril pole RCA-liidest, vajate RCA/SCART-i adapterit, mille saate osta 
elektroonikatarvete kauplusest. Kui kasutate laiekraantelerit, peaksite 
teleekraani kuvasuhteks seadma 4/3.

12.Avage teleri RCA-sisendkanal. Kui olete avanud õige kanali, kuvatakse teleri 
ekraanil Nokia logo.

13.Kerige Pop-PortTM-liidese juhe seadme põhja alt lahti ja ühendage see ühilduva 
telefoni Pop-PortTM-liidesega. Veenduge, et telefon oleks sisse lülitatud.

Piltide telefonist seadmesse edastamise ajal kuvatakse teleriekraanil 
edenemisnäidik. Edenemisnäidiku kuvamise ajal pole mõtet seadme ega 
kaugjuhtimispuldi nuppe vajutada, sest siis need ei toimi. Kui 
edenemisnäidikut ei kuvata, lülitage telefon välja ja siis uuesti sisse.

Pidage meeles, et kui Nokia pildivaatur on pildid telefonist oma puhvermällu 
salvestanud, võite telefoni Pop-PortTM-liidesest lahutada ning pilte edasi 
vaadata. Kui ühendate telefoni uuesti Pop-PortTM-liidesesse, siis varem 
puhvermällu salvestatud pildid kustutatakse.
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■ Toite sisse- ja väljalülitamine
Nokia pildivaaturi sisselülitamiseks vajutage põhiseadme nuppu  ja hoidke seda 
all.

Toite väljalülitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all.

Pidage meeles, et kaugjuhtimispuldiga ei saa toidet sisse ega välja lülitada.

3. Nokia pildivaaturi kasutamine

■ Nokia pildivaaturi mälu- ja pildivormingud
Nokia pildivaatur toetab JPEG- ja GIF-pildivormingut, piltide maksimaalsuurus on 
1600x1200 pikslit. Nokia pildivaatur muudab automaatselt piltide suurust nii, et 
need kõige paremini teleriekraanile mahuksid.

Nokia pildivaaturiga saate vaadata pilte, mis on salvestatud MMC-kaardile või 
seadmega ühendatud telefoni. Kui valitud on telefoni mälu, edastab Nokia 
pildivaatur pildid telefoni kaustast SU-5. Kui sellist kausta ei leidu, edastatakse 
pildid teie telefoni piltide vaikekaustast. Sõltuvalt telefoni mudelist ja telefonis 
valitud keelest kuvatakse see vaikekaust telefonis teistsuguse nimega. Piltide 
vaikekausta täpse nime ja asukohateabe leiate oma telefoni kasutusjuhendist. Kui 
on valitud MMC-mälu, edastab Nokia pildivaatur MMC-kaardi juurkaustas, 
kaustas “Images” (Pildid) ja kaustas “DCF” asuvad pildid. Kui salvestate telefonist 
pilte Nokia pildivaaturi MMC-kaardile, talletatakse pildid kaustas “Images”. Kui 
sellist kausta ei leidu, talletatakse pildid juurkaustas. Ehkki Nokia pildivaatur 
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muudab enne piltide kuvamist nende suurust, salvestatakse pildid vaaturi MMC-
kaardile algsuuruses.

Kui soovite vaadata telefonis talletatud pilte, edastab Nokia pildivaatur pildid 
telefonist seadmesse ja talletab need sisemises puhvermälus. Kui puhvermälu ei 
mahuta kõiki pilte, vahetab Nokia pildivaatur puhvermälus asuvaid pilte 
automaatselt. See tähendab, et kõiki telefonis talletatavaid pilte saab kuvada ka 
siis, kui neid ei saa korraga puhvermälus talletada. Kui telefoni ja seadme ühendus 
katkestada, saate puhvermälus talletatud piltide vaatamist jätkata kuni telefoni 
taasühendamiseni või Nokia pildivaaturi väljalülitamiseni. Pildivaaturi 
väljalülitamisel või telefoni ühendamisel seadmega kustutatakse kõik 
puhvermälus talletatud pildid.

■ Enne Nokia pildivaaturi kasutamist
Enne Nokia pildivaaturi kasutuselevõttu kontrollige oma teleri, telefoni ja Nokia 
pildivaaturi puhul järgmist:

Teler:

1. Teler peab olema sisse lülitatud ja peate olema valinud RCA-sisendkanali.

2. Kui teil on laiekraanteler, peaksite teleekraani kuvasuhteks seadma 4/3.

3. Nokia pildivaaturi RCA-kaabel ühendatakse teie teleri RCA-liidesesse.

Telefon:
1. Teie telefon on sisse lülitatud.

2. Nokia pildivaatur on ühendatud ühilduva telefoni Pop-PortTM-liidesesse.
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Iga kord, kui ühendate telefoni Nokia pildivaaturiga, kuvatakse piltide 
telefonist seadmesse edastamise ajal teleriekraanil edenemisnäidik. 
Edenemisnäidiku kuvamise ajal pole mõtet seadme ega kaugjuhtimispuldi 
nuppe vajutada, sest siis need ei toimi.

Nokia pildivaatur:
1. Nokia pildivaatur on sisse lülitatud ja teleriekraanil on kuvatud Nokia logo.

2. Kui kasutate kaugjuhtimispulti, ei tohi te asuda seadmest kaugemal kui 
7 meetrit ning seadme ja kaugjuhtimispuldi IR-andurite vahele ei tohi jääda 
takistusi.

■ Mälu valimine
Teleriekraani vasakpoolses allnurgas asuv ikoon näitab, milline mäluallikas on 
valitud. Telefoni mälu ( ) tähendab, et saate vaadata ühendatud telefonis 
talletatavaid pilte. MMC-mälu ( ) tähendab, et saate vaadata Nokia 
pildivaaturisse sisestatud MMC-kaardil talletatavaid pilte.

Kui lülitate Nokia pildivaaturi sisse, valib seade vaikimisi telefoni mälu. Kui 
telefoni pole ühendatud, proovib Nokia pildivaatur lülituda kasutama MMC-mälu. 
Kui pildivaaturisse pole MMC-kaarti sisestatud ja telefoni pole veel seadmega 
ühendatud, kuvatakse ikoon .

Kasutatava mälu muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage 
seadme nuppu  ja hoidke seda all.
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■ Piltide vaatamine
Korraga saate kuvada ühe pildi või slaidiseansina mitu pilti järjest.

Ühe pildi haaval vaatamine:

1. Kui käimas on slaidiseanss, vajutage selle peatamiseks kaugjuhtimispuldi 
nuppu  või vajutage seadme nuppu  ja hoidke seda all.

2. Piltide seas edasi-tagasi liikumiseks ja kuvatava pildi valimiseks vajutage 
kaugjuhtimispuldi nuppu  või . Kui vajutate nuppu  või  ja hoiate 
seda all, keritakse pilte automaatselt.

Kui kasutate seadet, vajutage edasiliikumiseks nuppu . Pidage meeles, et kui 
vajutate nuppu  ja hoiate seda all, siis pilte ei kerita, vaid seade vahetab 
mäluallikat.

Slaidiseansi vaatamine:

1. Slaidiseansi alustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage 
seadme nuppu  ja hoidke seda all.

2. Slaidiseansi pildid vahetuvad iga 4 või 8 sekundi järel. Intervalli muutmiseks 
vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  ja hoidke seda all. Seadme nuppude abil 
ei saa slaidide intervalli muuta.

3. Slaidiseansi peatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või vajutage 
seadme nuppu  ja hoidke seda all.
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■ Piltide pööramine
Teleriekraanil kuvatavat pilti saate pöörata. Kui käimas on slaidiseanss, siis oodake 
pööratava pildi kuvamiseni. Kui slaidiseanssi pole käimas, vajutage 
kaugjuhtimispuldi nuppu  või  või seadme nuppu , kuni kuvatakse soovitud 
pilt.

Pildi pööramiseks 90o võrra päripäeva vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme 
nuppu .

■ Piltide salvestamine
Telefoni mälu valimisel saate telefonis talletatavaid pilte salvestada Nokia 
pildivaaturisse sisestatud MMC-kaardile.

Ühe pildi salvestamine:

Kui käimas on slaidiseanss, siis oodake salvestatava pildi kuvamiseni. Kui 
slaidiseanssi pole käimas, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või  või seadme 
nuppu , kuni kuvatakse soovitud pilt. 

Pildi salvestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu .

Terve slaidiseansi salvestamine:
Slaidiseansi kõigi piltide salvestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme 
nuppu . Pidage meeles, et slaidiseanss peab olema käimas. Kui slaidiseanssi pole 
sisse lülitatud, salvestatakse ainult praegu kuvatav pilt.

Enne piltide salvestamist kontrollib Nokia pildivaatur, kas MMC-kaardil on nende 
jaoks piisavalt ruumi. Kui terve slaidiseanss ei mahu MMC-kaardile, kuvatakse 
ikoon  ja ühtegi pilti ei salvestata.
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■ Piltide kustutamine
Kui valitud on telefoni mälu, saate pildi kustutada Nokia pildivaaturi sisemisest 
puhvermälust, mitte aga telefonist. Pildi kustutamisel puhvermälust seda pilti 
enam ei kuvata.

MMC-mälu valimisel saate pildi kustutada otse Nokia pildivaaturisse sisestatud 
MMC-kaardilt.

Kui käimas on slaidiseanss, siis oodake kustutatava pildi kuvamiseni. Kui 
slaidiseanssi pole käimas, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või  või seadme 
nuppu , kuni kuvatakse soovitud pilt.

Vajutage kaugjuhtimispuldi või seadme nuppu  ja hoidke seda all, kuni 
kuvatakse ikoon .

Hooldus ja korrashoid
Hoidke oma Nokia pildivaaturit hoolikalt. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme 
kauaaegse kasutamise. 

• Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulatusest.

• Kasutage Nokia pildivaaturit ainult sisetingimustes.

• Ärge raputage, koputage ega pillake Nokia pildivaaturit maha. Seadmega hoolimatult 
ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid. 

• Ärge kasutage Nokia pildivaaturi puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega 
puhastus- või pesemisvahendeid. 

Kui Nokia pildivaaturi töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. 
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