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Za va¹o varnost
Preberite ta preprosta navodila. Kr¹enje predpisov je lahko nevarno ali 
protizakonito. Podrobnej¹e informacije so navedene v tem priroèniku.

Ne vklapljajte fotoaparata, kjer je uporaba brez¾iènega telefona 
prepovedana ali kjer lahko povzroèi interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Fotoaparata ne 
name¹èajte v vozilo. Med upravljanjem vozila ne uporabljajte 
fotoaparata niti mobilnega telefona za nadziranje ali konfiguriranje 
fotoaparata; vozilo najprej parkirajte.

INTERFERENCA Vsi brez¾iène naprave so obèutljive na interferenco, 
ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLOPITE GA V BOLNI©NICAH Upo¹tevajte vse predpise ali pravila. 
Izklopite fotoaparat v bli¾ini medicinske opreme.

IZKLOPITE GA V LETALU Brez¾iène naprave lahko povzroèijo 
interferenco v letalih.

IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA Fotoaparata ne uporabljajte 
na bencinski èrpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.

IZKLOPITE GA V BLI®INI RAZSTRELJEVANJA Fotoaparata ne 
uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upo¹tevajte prepovedi 
in se dr¾ite vseh predpisov ali pravil.

UPORABLJAJTE GA RAZSODNO Uporabljajte ga samo v normalnem 
polo¾aju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.

STROKOVNI SERVIS Opremo sme vgraditi ali popravljati samo 
strokovno servisno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE Uporabljajte samo odobreno 
dodatno opremo in baterije. Ne priklapljajte nezdru¾ljivih izdelkov.

VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh 
pomembnih podatkov.

POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI Pri povezovanju s katerokoli 
drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem 
priroèniku. Ne priklapljajte nezdru¾ljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO Va¹ fotoaparat ni neprepusten za vodo. 
Skrbite, da bo vedno suh.

Uporaba fotoaparata 
Opomba: Podrobnej¹e informacije so navedene v drugem 
priroèniku. Ne uporabljajte samo tega kratkega priroènika. 
Poglejte popoln priroènik za uporabo, v katerem so informacije 
za va¹o varnost in vzdr¾evanje fotoaparata.

Èe ¾elite uporabiti fotoaparat Nokia Observation Camera, potrebujete:

• dve kartici SIM: eno za telefon in eno za fotoaparat, pri èemer mora 
biti v obeh napravah aktivirana storitev MMS (Multimedia Service). 
Glejte “4. Prilagoditev obveznih nastavitev” spodaj 

• zdru¾ljiv prenosni telefon, ki podpira MMS in ima barvni zaslon 
• doseg GSM omre¾ja na mestu, na katerem sta telefon in fotoaparat 
Nastavitve fotoaparata lahko prilagodite s sporoèili z besedilom ali 
programsko opremo PC Suite na CD-ju. 

Opomba: Èe uporabljate sporoèila z besedilom, lahko funkciji za 
zaznavanje gibanja in èasovno slikanje uporabi samo en uporabnik 
(glavni uporabnik). Èe uporabljate program PC Suite, lahko ti 
funkciji uporablja do 20 uporabnikov.

Opozorilo: Da bi bil fotoaparat skladen z zahtevami za prenosne 
oddajne naprave glede izpostavljenosti radijskofrekvenènemu 
sevanju, mora biti fotoaparat 20 cm oddaljen od oseb.

1. Preverjanje funkcij kartic SIM
Vstavite kartico SIM fotoaparata Nokia Observation Camera 
v prenosni telefon in zagotovite, da je preverjanje kode PIN na tej 
kartici izklopljeno.
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Nasvet: Èe se ¾elite preprièati, da je storitev MMS na kartici SIM 
aktivirana, po¹ljite s prenosnega telefona sporoèilo MMS nazaj na 
prenosni telefon.

Opomba: Za po¹iljanje slik in sporoèil iz fotoaparata bo plaèal 
lastnik naroèni¹ke kartice SIM v fotoaparatu.

Odstranite kartico SIM fotoaparata iz mobilnega telefona. V mobilni 
telefon ponovno vstavite kartico SIM mobilnega telefona.

Opomba:  Preverite, kako velika sporoèila MMS lahko va¹ prenosni 
telefon sprejema. Va¹ omre¾ni operater lahko prav tako omeji 
velikost sporoèil MMS. Za podrobnej¹e informacije se obrnite na 
svojega operaterja.

2. Vstavljanje kartice SIM v fotoaparat
Vstavite kartico SIM fotoaparata Nokia Observation Camera 
v fotoaparat. Prirezan vogal kartice SIM mora biti na levi in kartica mora 
biti vstavljena do konca re¾e. 

Opomba: Vse miniaturne kartice SIM hranite tako, da mali otroci ne 
morejo do njih.

3. Vklop fotoaparata
Prikljuèite vir napajanja na napajalni konektor na fotoaparatu in ga 
vstavite v omre¾no vtiènico. 

Poèakajte,da se pri¾gejo luèke (LED). Ko 1. in 3. luèka svetita zeleno, 
lahko zaènete uporabljati fotoaparat. 

Opomba: Èe 2. luèka sveti rdeèe, je vklopljeno preverjanje kode PIN. 
Uporabite program PC Suite in vnesite kodo PIN ali izklopite 
fotoaparat, odstranite iz njega kartico SIM, vstavite jo v prenosni 
telefon in izklopite preverjanje kode PIN. 

4. Prilagoditev obveznih nastavitev
Èe ¾elite uporabiti fotoaparat, morate prilagoditi nastavitve glavnega 
uporabnika fotoaparata, nastavitve MMS in jezik, ki ga uporabljate. 
Glejte spodaj. 
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Nastavitve lahko prilagodite s sporoèili z besedilom ali programsko 
opremo PC Suite na CD-ju iz prodajnega paketa. Za veè informacij 
o programski opremi PC Suite poglejte priroènik za uporabo.

Doloèitev glavnega uporabnika
Doloèite glavnega uporabnika na uporabni¹ki strani programske 
opreme PC Suite ali po¹ljite v fotoaparat to sporoèilo z besedilom: 

Opomba: Presledki med posameznimi elementi sporoèila 
z besedilom so oznaèeni s podèrtajem (_). 

8_za¹èitna koda_ime_telefonska ¹tevilka prenosnega 
telefona_e-po¹tni naslov
Privzeta za¹èitna koda je 1234.

Primer: 

Opomba: E-po¹tni naslov ni obvezna sestavina sporoèila. Èe ga 
dodate, lahko po¹ljete zajete slike na svoj e-po¹tni naslov.

Poèakajte na potrditveno sporoèilo fotoaparata. Zakasnitev med 
po¹iljanjem sporoèila z besedilom in sprejemom potrditvenega 
sporoèila je odvisna od prometa v omre¾ju GSM.

Pridobitev nastavitev MMS
Nastavitve za povezavo MMS najla¾e dobite tako:

• Pojdite na spletno stran www.nokia.com/phonesettings in 
s sporoèilom SMS po¹ljite nastavitve MMS na prenosni telefon ali

• se obrnite na klub Club Nokia, linijo Nokia Careline ali svojega 
ponudnika storitev, da vam s sporoèilom SMS po¹lje nastavitve 
MMS v va¹ prenosni telefon.

Nasvet: Nastavitve MMS za fotoaparat Nokia Observation 
Camera so enake kot za telefon Nokia 7650.

Èe ¾elite nastavitve za povezavo MMS prilagoditi roèno, poglejte 
priroènik za uporabo.

Nastavitev jezika za fotoaparat
Privzeti jezik za fotoaparat Nokia Observation Camera je angle¹èina. 
Èe ¾elite spremeniti jezik, pojdite na stran z nastavitvami v programski 
opremi PC Suite ali po¹ljite v fotoaparat to sporoèilo z besedilom:

Opomba: Presledki med posameznimi elementi sporoèila 
z besedilom so oznaèeni s podèrtajem (_). 

21_1234_¹tevilka jezika
S tega seznama izberite ¹tevilko svojega jezika: dan¹èina 1, 
nizozem¹èina 2, angle¹èina 3, fin¹èina 4, franco¹èina 5, nem¹èina 
6, italijan¹èina 7, norve¹èina 8, polj¹èina 9, portugal¹èina 10, 
¹pan¹èina 11, ¹ved¹èina 12, poenostavljena kitaj¹èina 13, 
tradicionalna kitaj¹èina (Hongkong) 14, tradicionalna kitaj¹èina 
(Tajvan) 15, èe¹èina 16, kanadska franco¹èina 17, gr¹èina 18, 
mad¾ar¹èina 19, brazilska portugal¹èina 20, ru¹èina 21, latinska 
¹pan¹èina 22, taj¹èina 23.

Primer: 

Opomba: Èe spremenite jezik, fotoaparat prejme sporoèilo 
z besedilom v samo tem jeziku. 

8 1234 Jana 
5678910 
jana@work.com

21 1234 7
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Fotoaparat Nokia Observation Camera lahko sedaj zaènete 
uporabljati.
Drugi ukazi za sporoèila z besedilom so na kartici na naslovnici 
priroènika za uporabo. Izre¾ite kartico iz naslovnice, vstavite jo 
v plastièno embala¾o, prilo¾eno fotoaparatu, in jo imejte pri sebi. 

Nasvet: Èe ¾elite vklopiti preverjanje kode PIN, potem ko ste 
prilagodili nastavitve fotoaparata, po¹ljite v fotoaparat sporoèilo 
z besedilom 22_koda PIN_on. Podèrtaj (_) nadomestite s 
presledkom, besedilo koda PIN pa s svojo kodo PIN.

Zajemanje slike
Èe ¾elite zajeti sliko in jo poslati v prenosni telefon, po¹ljite v fotoaparat 
to sporoèilo z besedilom:

1
Opomba: Nacionalni zakoni in predpisi lahko zamenjajo omejitve pri 
snemanju slik in nadaljnjem obdelovanju ter uporabi takih podatkov. 
Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene. Spo¹tujte 
zasebnost in druge zakonske pravice drugih ter upo¹tevajte zakone, 
ki urejajo na primer varovanje podatkov, zasebnost in objavljanje. 

Uporaba funkcije za zaznavanje gibanja
Èe ¾elite vklopiti zaznavanje gibanja, po¹ljite v fotoaparat to sporoèilo 
z besedilom:

Opomba: Presledki med posameznimi elementi sporoèila 
z besedilom so oznaèeni s podèrtajem (_).

2_on_¹tevilo slikovnih sporoèil (0-10)

Primer: 

S to nastavitvijo se - potem ko fotoaparat zazna gibanje ¹tirikrat - 
zaznavanje gibanja izklopi.

Opomba: Èe nastavite vrednost na 0, bo funkcija za zaznavanje 
gibanja vkljuèena, dokler je ne izkljuèite.

Èe ¾elite izklopiti zaznavanje gibanja, po¹ljite v fotoaparat to sporoèilo 
z besedilom:

2 off

Uporaba èasovnega slikanja
Èe ¾elite nastaviti fotoaparat, da zajema slike v doloèenih presledkih, 
po¹ljite v fotoaparat to sporoèilo z besedilom:

Opomba: Presledki med posameznimi elementi sporoèila 
z besedilom so oznaèeni s podèrtajem (_).

4_on_èasovni presledek_¹tevilo slikovnih sporoèil (0-10)

Primer:  

S to nastavitvijo fotoaparat po¹lje 6 slikovnih sporoèil 
v 15-minutnih presledkih.

2 on 4

4 on 00:15 6
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Preverjanje temperature
Èe ¾elite preveriti trenutno temperaturo v okolici fotoaparata, po¹ljite 
v fotoaparat to sporoèilo z besedilom: 

3
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Nokia in Nokia Connecting People sta registrirani blagovni znamki 
podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so 
omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih 
lastnikov.

Vsebina tega dokumenta je "tak¹na kot je". Razen za to, kar zahteva 
zakon, ni za natanènost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta 
nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vkljuèno, a ne omejeno 
na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za doloèen namen. Nokia 
si pridru¾uje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega 
umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.


