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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a PD-2 termék megfelel az alábbi tanácsi 
irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EK.
A Megfelelõségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett végjegyei. Az említett egyéb 
termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 
dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy 
továbbfejlessze. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy elõzetes értesítés nélkül módosítsa vagy 
visszavonja a dokumentumot.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelõs adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy 
bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedõnél.
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1. Bevezetés

A Nokia kameravaku lehetõvé teszi, hogy képeket vagy videókat készítsünk gyenge 
fényviszonyok között is. A Nokia kameravaku kompatibilis, kamerával rendelkezõ 
Nokia készülékhez csatlakoztatható, mint például a Nokia 7610-es készülékhez. 
Annak ellenõrzéséhez, hogy Nokia készülékünk kompatibilis-e ezzel a tartozékkal, 
forduljunk a Nokia ügyfélszolgálatához.

A Nokia kameravaku egy xenon vakucsõvel és egy LED-del rendelkezik. A vakuval 3 
méteren belüli tárgyakat világíthatunk meg kép készítése közben. Videó készítése 
közben a LED segítségével a 0,5 méteren belül található tárgyakat világíthatjuk 
meg megfelelõen.

Ne használjuk a vakut emberekhez vagy állatokhoz közel tartva.

Vegyük figyelembe, hogy a vakut csak fényszegény környezetben vagy sötétben 
való használatra tervezték. Ha azt beltéri világítás vagy napfény mellett 
használjuk, akkor egyes képek túlexponáltak lehetnek.

A Nokia kameravaku használata elõtt olvassuk el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 
Részletesebb információkat a telefonkészülék felhasználói útmutatójában 
találhatunk. Ne használjuk ezt az útmutatót a telefon útmutatója helyett, mely 
fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz.
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2. Elsõ lépések

■ Áttekintés

1. Pop-PortTM csatlakozó

2. LED videóhoz

3. Xenon vakucsõ

4. Elemkioldó gomb

5. Állapotot jelzõ LED

Az elem behelyezéshez nyissuk fel az elem fedõlapját, helyezzük be az elemet (a 
megfelelõ polaritás a fedõlapra van nyomtatva), majd csukjuk vissza a fedõlapot. 
Ha az állapotjelzõ pirosan világít, cseréljük ki az elemeket.

■ A Nokia kameravaku használata
1. Csatlakoztassuk a Nokia kameravakut a telefon Pop-Port csatlakozójához.
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2. Kép készítésérõl bõvebb információkat a telefon felhasználói útmutatójában 
olvashatunk.

Az állapotjelzõ a vaku töltése közben zölden villog. Ha a LED abbahagyja a 
villogást, és folyamatosan zölden világít, a készülék készen áll a kép 
rögzítésére.

3. Videó készítésérõl bõvebb információkat a telefon felhasználói útmutatójában 
olvashatunk.

4. Használat közben ne takarjuk el a vakut.
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3. Hibaelhárítás

• K: Miért kapom azt az üzenetet a kameravaku kompatibilis telefonhoz való 
csatlakoztatásakor, hogy a tartozék nem támogatott?

V: A kameravakunak megfelelõen kell csatlakoznia a telefonhoz. Lásd az alábbi 
képet.

• K: Mit jelez a LED?

V: A villogó zöld LED azt jelzi, hogy a vaku jelenleg tölt, ezért még nem áll 
készen a használatra. 
A folyamatosan világító zöld LED azt jelzi, hogy a vaku fel van töltve, és készen 
áll a használatra. 
A villogó piros fény azt jelzi, hogy a vaku biztonsági okokból leállt (például a 
levegõ magas páratartalma miatt). 
A folyamatos piros fény azt jelzi, hogy lemerültek a vaku elemei.
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Vegyük figyelembe, hogy a LED csak a vaku fényképezésre való felkészültségét 
jelzi.

• K: Mekkora az optimális távolság a vaku számára?

V: A vaku használata 1 és 3 méter közötti távolságban a leghatékonyabb. Az 
optimális távolság a telefon típusától függ.

• K: Mekkora az optimális távolság a videó-LED számára?

V: A videó-LED 0,5 méter távolságig használható hatékonyan. Az optimális 
távolság a telefon típusától függ.
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4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék CR2 típusú, 3 V-os, lítiumakkumulátorral használtható használható. Más típusok 
alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet. Az 
akkumulátor eltávolítása elõtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátor 
behelyezésénél mindig ellenõrizze a helyes polaritást.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelõ célokra használjuk. Soha ne használjunk 
sérült akkumulátort vagy töltõt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy 
(pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait 
közvetlenül összeköti. Ez könnyen elõfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy 
tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó 
tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történõ tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt 
gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítõképességének gyengülését, illetve 
élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C 
(59°F és 77°F) közötti hõmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a 
készülék esetleg akkor sem mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az 
akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hõmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tûzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak 
megfelelõen szabaduljunk meg. Lehetõség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a 
háztartási szemétbe.
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KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést 
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy 
nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi 
anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés elõtt 
várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a 
készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az 
elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja 
vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a 
készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen 
útmutatóban szerepel.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód 
tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket 
használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre és 
bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk a 
legközelebbi márkaszervizhez.


