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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 
1999/5/EY määräyksiä.    
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Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asia
mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia m
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Nokia varaa itsellee
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitus

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menety

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.
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1. Esittely
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Nokia Camera Flash -salamalaitteen avulla voit ottaa valokuvia ja nauhoitt
videoleikkeitä huonoissa valaistusoloissa. Nokia Camera Flash voidaan kytk
yhteensopiviin Nokian kamerapuhelimiin, kuten 
Nokia 7610 -puhelimeen. Tietoja Nokia-puhelimesi yhteensopivuudesta saa
jälleenmyyjältä tai Nokian asiakaspalvelusta.

Nokia Camera Flash -salamalaitteessa on ksenon-elektronisalamalamppu ja
valo. Voit ottaa salaman avulla kuvia jopa 3 metrin päässä olevasta kohtees
LED-valon avulla voit nauhoittaa videoleikkeitä kohteista, jotka ovat enintä
metrin päässä.

Älä käytä salamaa kuvatessasi ihmisiä tai eläimiä lähietäisyydeltä.

Huomaa, että salama on tarkoitettu käytettäväksi vain huonoissa valaistuso
tai pimeässä. Jos käytät salamaa normaalissa sisävalaistuksessa tai päivänva
valokuvat voivat ylivalottua.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen Nokia Camera Flash -salamalaittee
käyttöä. Yksityiskohtaisempia tietoja on puhelimesi käyttöoppaassa. Älä käy
tätä käyttöopasta tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja sisältäv
puhelimen käyttöoppaan sijasta.
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2. Näin pääset alkuun
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■ Yleistä

1. Pop-PortTM -liitäntä

2. Videokuvauksen LED-valo

3. Ksenon-elektronisalamalamppu

4. Akun luukun vapautuspainike

5. LED-merkkivalo laitteen tilan ilmaisemiseen

Aseta akku laitteeseen seuraavasti: avaa akun luukku, aseta akku paikalleen
napaisuus on merkitty luukkuun) ja sulje akun luukku. Kun merkkivalo palaa
punaisena, akku täytyy vaihtaa.

■ Nokia Camera Flash -salamalaitteen käyttö
1. Kytke Nokia Camera Flash -salamalaite puhelimen Pop-Port-liitäntään.
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2. Kun haluat ottaa kuvan, katso ohjeet puhelimen käyttöoppaasta.

Merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun salama latautuu. Kun merkkivalo lakkaa 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

vilkkumasta ja alkaa palaa koko ajan vihreänä, voit ottaa kuvan.

3. Kun haluat nauhoittaa videon, katso ohjeet puhelimen käyttöoppaasta.

4. Älä peitä salamaa, kun käytät sitä.
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3. Ongelmien ratkaiseminen
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• K: Kun kytken Camera Flash -salamalaitteen yhteensopivaan puhelimeen
miksi puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, ettei lisälaitetta tueta?

V: Camera Flash täytyy kytkeä puhelimeen oikein. Katso alla olevaa kuva

• K: Mitä LED-merkkivalo ilmaisee?

V: Vilkkuva vihreä LED-merkkivalo ilmaisee, että salama latautuu eikä ol
käyttövalmis. 
Koko ajan palava vihreä valo ilmaisee, että salama on latautunut ja 
käyttövalmis. 
Vilkkuva punainen valo ilmaisee, että salaman latautuminen on keskeyty
turvallisuussyistä, esimerkiksi kostean ympäristön vuoksi. 
Koko ajan palava punainen valo ilmaisee, että akun varaus on vähissä.

Huomaa, että LED-merkkivalo ilmaisee vain salaman valmiuden kuvien 
ottamiseen.
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• K: Mikä on salaman paras toimintasäde?

V: Salama toimii 1 - 3 metrin etäisyydellä. Paras toimintasäde määräytyy 

as 
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puhelinmallin mukaan.

• K: Mikä on videokuvauksen LED-valon paras toimintasäde?

V: Videokuvauksen LED-valo toimii enintään 0,5 metrin etäisyydellä. Par
toimintasäde määräytyy puhelinmallin mukaan.
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4. Tietoa akuista
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Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi CR2 3V -litiumakun kanssa. Muiden akkutyyp
käyttö voi mitätöidä hyväksynnän tai takuun ja olla vaarallista. Katkaise laitteesta vir
ennen akun poistamista. Varmista oikea napaisuus, kun asetat akkuja paikalleen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä 
vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, k
kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja 
negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akk
taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua t
oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon 
kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään a
+15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei 
tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyk
erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdoll
kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.
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HUOLTO-OHJEITA
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Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat o
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syöv
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan
kuin asetat akun takaisin paikalleen.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja
elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektro
laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalik
sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä

• Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sis
olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistuk

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta ku

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin l
toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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