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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
Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.

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

VARUKOOPIAD
Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.

VEEKINDLUS
Nokia Kaleidoscope I ei ole veekindel. Hoidke see kuivana.

Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi 
infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie seade on 1. klassi lasertoode.

Kasutage selle seadme puhul vaid ühilduvaid multimeediakaarte (Multimedia Cards – 
MMC). Muud mälukaardid (nt SD-kaardid (Secure Digital Cards)) ei sobi MMC-kaardi pessa 
ega ühildu selle seadmega. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib kahjustada nii 
mälukaarti kui ka seadet. Samuti võib see rikkuda ühildumatul kaardil talletatavaid 
andmeid.
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■ Laadijad ja akud
Hoiatus! Ärge proovige ise akut eemaldada! Aku vahetamiseks pöörduge 
kvalifitseeritud teenindaja poole.

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist seadmega. Nokia Kaleidoscope 
I on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: ACP-8 ja ACP-12. 

Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos 
kasutamiseks tootja poolt heakskiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine 
muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

Heakskiidetud akude ja laadijate saadavuse kohta küsige oma edasimüüjalt.

Mis tahes lisaseadme eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte 
juhtmest.
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Sissejuhatus

Nokia Kaleidoscope I on uut laadi pildindusseade, mille abil saate ühilduvaid 
täisvärvilisi lemmikpilte vaadata nii üksinda kui ka neid oma sõprade või 
sugulastega jagada. Seadme “virtuaalne ekraan” võimaldab teil vaadata pilte läbi 
seadme ülaosas asuva suurendusklaasina töötava väikese läätse.

Kompaktse ja diskreetse seadme Nokia Kaleidoscope I abil saate oma fotosid 
endaga mugavalt kaasas kanda. Nokia Kaleidoscope I komplektis on kolm juba 
seadmesse salvestatud pilti. Uusi pilte saate ühilduvast telefonist või arvutist 
juhtmevabalt lisada infrapunaühenduse kaudu. 

Seadet Nokia Kaleidoscope I saab kasutada ka ühilduvate täiendavat mäluruumi 
pakkuvate multimeedia-mälukaartidega (Multimedia Card – MMC). Nii näiteks 
saate vaadata pilte, mille olete teinud ja talletanud oma ühilduva digikaamera 
abil.

Lugege see kasutusjuhend enne Nokia Kaleidoscope I kasutamist hoolikalt läbi. 
MMC-kaardi kohta leiate teavet sellega kaasas olevast dokumentatsioonist.

■ Tehnilised andmed
• Kaal: umbes 75 g

• Mõõtmed: pikkus 80 mm / laius 37 mm / kõrgus 35 mm

• Ekraan: eraldusvõime 266x225 pikslit, kuni 32 768 värvi tugi

• Tööaeg: kuni 50 minutit aktiivset pildivaatamist
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• Töötemperatuur: -15 oC kuni 55 oC

• Ühilduvad telefonid ja arvutid: lisateavet leiate Nokia seadme Kaleidoscope I 
müügikomplektist. Kõige ajakohasema ühilduvusloendi leiate Nokia 
veebisaidilt.

• Ühilduvad mälukaardid: täismõõdus (32x24x1,4 mm) MMC-kaardid

• IrDA-standard: IrOBEX1.3 (saatmine ja vastuvõtt)

• MMC-kaardi toetatav failisüsteem: FAT16, mille puhul võib failinimi sisaldada 
8 märki ning lisaks sellele veel 3-märgilist failinimelaiendit (nt: üks_pilt.jpg)

• Toetatavad pildivormingud: enamik JPEG-, GIF-, ja PNG-vormingute 
variatsioone 

• Toetatav pildisuurus ja -maht: VGA (640x480 pikslit) koos sisemise 
puhvermäluga, maksimaalne eraldusvõime koos MMC-kaardiga 1600x1200 
pikslit

• Sisemise puhvermälu maht: kuni 24 pilti
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1. Ülevaade

■ Osad
Nokia Kaleidoscope I koosneb järgmistest osadest:

1. Klahvlüliti, selles kasutusjuhendis tähistatud numbriga 

2. Infrapunaühenduse nupp, tähistatud numbriga 

3. Toitelüliti (sisse- ja väljalülitamisnupp), tähistatud numbriga 
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4. Indikaatortuli

5. Vaatelääts

6. Infrapunaport (IR)

7. Laadija pistikupesa

8. Kanderihma kinnituskoht

9. MMC-kaardi pesa

Nuppude kasutamise kolm võimalust
• Põgus vajutus: vajutage nuppu korraks, hoides seda all vähem kui sekund

• Vajutus: hoidke nuppu all kauem kui sekund

• Vajutus ja allhoidmine: vajutage nuppu ja hoidke seda all (funktsioon on 
aktiveeritud kuni nupu vabastamiseni)

■ Ekraaniindikaatorid
Näidik kuvatakse, kui Nokia Kaleidoscope I proovib luua ühendust 
mõne teise seadmega. Indikaator kaob mõne sekundi pärast ning 
ekraan muutub halliks. Vt ka lõiku Piltide saatmine seadmest Nokia 
Kaleidoscope I lk 16.

Kui loote ühenduse seadmest Nokia Kaleidoscope I, liigub 
animatsioon paremale. Seadmega Kaleidoscope I ühenduse loomisel 
liigub animatsioon vasakule.
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Pilt on edukalt saadetud, vastu võetud või kustutatud.

Infrapunaühendus on katkenud või on ühenduse loomine nurjunud.

Nokia Kaleidoscope I on käivitumisfaasis või avatakse vaatamiseks 
mõnda pilti.

Nokia Kaleidoscope I on pildi kustutamiseks valmis.

Näitab aku ja kasutatava mälu (sisemise puhvermälu või MMC-
kaardi) praegust olekut.

Aku laadimine.

Pilt, mida soovisite seadmesse Nokia Kaleidoscope I edastada, on liiga 
suur ning seda ei saa vaadata.
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Nokia Kaleidoscope I sisemine puhvermälu on täis. Infrapunaühendus 
lõpetatakse.

Seadmesse Nokia Kaleidoscope I sisestatud MMC-kaart on täis.

Seadmesse Nokia Kaleidoscope I sisestatud mälukaart pole ühilduv 
MMC-kaart või on muul põhjusel loetamatu.

Nokia Kaleidoscope I ei toeta seda pilti. Pildifail võib olla rikutud või 
mitteühilduvas failivormingus. Infrapunaühendus lõpetatakse.

Tekkis süsteemitõrge. Lülitage Nokia Kaleidoscope I välja ja uuesti 
sisse.
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■ Kanderihma kinnitamine
Pange rihm kinnituskohast läbi (vt pilti) ning seejärel tõmmake pingule.

■ Ühilduva MMC-kaardi sisestamine
Sisestage MMC-kaart seadme Nokia Kaleidoscope I kaardipessa nii, et kaardi 
kontaktpind jääks allapoole. 
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Mälukaardi eemaldamiseks vajutage kaarti, kuni see pesast välja tõukub, ning 
seejärel tõmmake kaart välja.
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2. Seadme Nokia Kaleidoscope I 
kasutamine

■ Aku laadimine
1. Ühendage laadija seadme Nokia Kaleidoscope I 

põhja all olevasse pessa.

2. Ühendage laadija vahelduvvooluvõrku.

5 sekundiks kuvatakse animeeritud indikaator  
ning seejärel lülitub ekraan välja. Kollast 
indikaatortuld kuvatakse kogu laadimise ajal. 
Nokia Kaleidoscope I esmakordsel laadimisel 
laadige aku täiesti täis. Aku laadimise ajal ei saa 
seadet Nokia Kaleidoscope I kasutada. 

Kui aku on uuesti täielikult laetud, kuvatakse 5 sekundiks indikaator  ning 
kollane indikaatortuli kustub.

Pidage meeles, et kui te pole Nokia Kaleidoscope I pikka aega kasutanud, tuleb teil 
seadet enne kasutamist laadida vähemalt 20 minutit.

■ Toite sisse- ja väljalülitamine
Nokia Kaleidoscope I sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu .
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Nokia Kaleidoscope I lülitub automaatselt välja, kui seda pole ühe minuti jooksul 
kasutatud.

Toite sisselülitamisel kuvatakse viimati ekraanil olnud pilt.

■ Piltide vaatamine
Saate vaadata nii Nokia Kaleidoscope I puhvermällu salvestatud kui ka seadmesse 
sisestatud ühilduval MMC-kaardil olevaid pilte. 

MMC-kaardi sisestamisel saate vaadata ainult kaardile salvestatud pilte.

Kui seadmesse pole MMC-kaarti sisestatud, saate vaadata ainult seadme 
puhvermällu salvestatud pilte.

Piltide vaatamise re¾iimis edasi-tagasi liikumine
• Piltide seas edasi-tagasi liikumiseks vajutage nuppu  soovitud suunas. Pildi 

avamisel kuvatakse liivakella kujutav indikaator.

• Kui soovite, et Nokia Kaleidoscope I näitaks pilte järjest, vajutage nuppu  
soovitud suunas ning hoidke seda all.

Pildi valimine loendist
1. Vajutage pildi kuvamise ajal või siis, kui ekraan on hall, klahvlüliti  keskosa. 

Kuvatakse puhvermällu või MMC-kaardile salvestatud piltide loend.

2. Soovitud pildile liikumiseks vajutage klahvlülitit  soovitud suunas, pildi 
kuvamiseks vajutage klahvlüliti  keskosa.
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Kui loend sisaldab üle 11 pildi ning te vajutate pildiloendi kuvamise ajal nuppu 
 suvalises suunas ja siis hoiate seda all, kuvatakse loendi järgmine või 

eelmine lehekülg.

Kui MMC-kaardil on mitu kausta, saate nende vahel liikuda järgmiselt. Soovitud 
kausta liikumiseks vajutage klahvlülitit  soovitud suunas ning seejärel kausta 
avamiseks selle lüliti  keskosa. Eelmisse kausta naasmiseks liikuge loendi 
alguses olevale sinisele noolele ning vajutage klahvlüliti  keskosa.

■ Piltide saatmine seadmest Nokia Kaleidoscope I
Kui toide on sisse lülitatud, saate saata selle pildi, mida parajasti seadme Nokia 
Kaleidoscope I ekraanil kuvatakse.

1. Seadke seadme Nokia Kaleidoscope I ja vastuvõtva ühilduva seadme 
infrapunapordid kohakuti ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks 
takistusi. 

2. Seadme Nokia Kaleidoscope I infrapunapordi aktiveerimiseks ja pildi 
saatmiseks vajutage nuppu .

Ühenduse loomisel roheline indikaatortuli vilgub. Kui ühendus on loodud, 
põleb roheline indikaatortuli pidevalt.

Pildi saatmise ajal on ekraan välja lülitatud. Pärast pildi saatmist kuvatakse 
ekraanil animeeritud indikaator .

Kui ühendus tõrgub, kuvatakse ekraanil indikaator  ning punane 
indikaatortuli vilgub kolm korda. Vajutage nuppu .
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■ Piltide vastuvõtmine seadme Nokia Kaleidoscope I 
kaudu

Nokia Kaleidoscope I saab sisselülitatuna võtta vastu ühilduvaid pilte. 

Kui seadmesse pole MMC-kaarti sisestatud, salvestatakse pildid seadme 
puhvermällu. Pange tähele, et Nokia Kaleidoscope I võib vastuvõetud pilte 
salvestamiseks ja kuvamiseks kärpida ning nende suurust muuta. Autorikaitse 
tõttu võib teatud piltide edastamine olla keelatud.

Kui seadmesse on sisestatud MMC-kaart, salvestatakse vastuvõetud pildid kaardil 
olevasse pildikausta IMAGES. Kui sellist kausta pole, loob Nokia Kaleidoscope I 
selle automaatselt.

1. Seadke Nokia Kaleidoscope I ja saatva ühilduva seadme infrapunapordid 
kohakuti ning kontrollige, et seadmete vahele ei jääks takistusi.

2. Veenduge, et pildifailide loendit ei kuvata.

3. Seadme Nokia Kaleidoscope I infrapunapordi aktiveerimiseks ja pildi 
vastuvõtmiseks vajutage põgusalt nuppu .

Ühenduse loomisel roheline indikaatortuli vilgub.

4. Teise seadme kasutaja võib nüüd alustada pildi saatmist. Lisateavet pildi 
saatmise kohta teisest seadmest leiate vastava seadme kasutusjuhendist. 

Kui ühendus on loodud, põleb roheline indikaatortuli pidevalt.

Pildi vastuvõtmisel on ekraan välja lülitatud. Pärast pildi vastuvõtmist 
kuvatakse ekraanil animeeritud indikaator .
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Kui ühendus tõrgub, kuvatakse ekraanil indikaator  ning punane 
indikaatortuli vilgub kolm korda. Vajutage nuppu .

Kui võtate vastu vertikaalpaigutusega pildi, pööratakse seda automaatselt 90 
kraadi võrra. Vertikaalpaigutusega pilti saate algses asendis vaadata, kui pöörate 
seadet.

■ Piltide kustutamine seadmest Nokia Kaleidoscope I
Kui toide on sisse lülitatud, liikuge kustutatavale pildile.

Pildi kustutamise alustamiseks vajutage korraga nuppe  ja . Näidik  
näitab, et asute pilti kustutama.

Pildi kustutamiseks vajutage kolme sekundi jooksul uuesti korraga nuppe  ja 
. Muidu pilti ei kustutata. Pilt kaob umbes kolme sekundi jooksul.

Ärge unustage seadme puhvermällu salvestatud pilte varundada (nt saates need 
talletamiseks mõnda ühilduvasse seadmesse). Oma MMC-kaardil olevatest 
piltidest saate varukoopiad luua need näiteks mõnda ühilduvasse arvutisse 
kopeerides.

■ Mälu ja aku oleku kontrollimine
Aktiivses mälus (sisemises puhvermälus või MMC-kaardil) saadaoleva vaba 
mäluruumi kuvamiseks ning aku laetuse kuvamiseks vajutage põgusalt nuppu . 
Olek kuvatakse viieks sekundiks.
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3. Akuteave

■ Aku laadimine ja tühjenemine
Nokia Kaleidoscope Itoiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja 
tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui kasutusaeg 
märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija 
vooluvõrgust alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna. 
Ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi 
aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate seadme Nokia Kaleidoscope I liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse 
autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut 
temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha 
jahtunud, võib Nokia Kaleidoscope I, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast 
lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage seadet Nokia Kaleidoscope I põletamise teel!
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Kui peate aku mingil põhjusel eemaldama või vahetama, pöörduge selleks kvalifitseeritud 
teenindaja poole. Ärge proovige seda ise teha. Seadme keskkonnasõbralikuks hävitamiseks 
pöörduge oma kohalikku Nokia teeninduspunkti või järgige kohalikku seadusandlust.
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Hooldus ja korrashoid

Teie Nokia Kaleidoscope I on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise ja 
täidate garantiinõudeid. 

• Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulatusest.

• Hoidke Nokia Kaleidoscope I kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, 
mis võivad elektronahelaid korrodeerida.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet Nokia Kaleidoscope I tolmustes ja määrdunud 
kohtades. See võib kahjustada seadme liikuvaid osi.

• Ärge hoidke seadet Nokia Kaleidoscope I kuumas. Kõrged temperatuurid võivad 
lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida 
plastmassist detaile.

• Ärge hoidke seadet Nokia Kaleidoscope I külmas. Seni, kuni seade üles soojeneb 
(normaaltemperatuurini), võib seadme sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab 
elektronahelaid.

• Ärge proovige Nokia Kaleidoscope I avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.

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

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

• Ärge Nokia Kaleidoscope I värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja 
takistada seadme korralikku funktsioneerimist.
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Kui seadme Nokia Kaleidoscope I töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud 
teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad teid tekkinud probleemide lahendamisel ja 
organiseerivad vajadusel remondi.
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