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KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PD-2 uppfyller villkoren 
i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. 
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Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. An
produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännete
som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbä
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Nokia förbehåller sig
att revidera detta dokument eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särski
tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närm
Nokia-återförsäljare.
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1. Introduktion
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Med Nokias kamerablixt kan du ta foton och spela in videoklipp vid sämre 
ljusförhållanden. Nokias kamerablixt kan anslutas till kompatibla kameratel
från Nokia, t.ex. Nokia 7610. Om du vill kontrollera din Nokia-telefons 
kompatibilitet kontaktar du din återförsäljare eller Nokia Customer Care.

Nokias kamerablixt har ett xenon-blixtrör och en lysdiod. Du kan använda b
för att ta bilder av ett objekt på upp till 3 meters avstånd. Du kan använda 
lysdioden för att spela in videoklipp av objekt som är högst 0,5 meter bort.

Använd inte blixten på människor eller djur på nära håll.

Observera att blixten endast är avsedd att användas vid sämre ljusförhållan
eller i mörker. Om du använder blixten vid normalt inomhusljus eller dagslju
en del fotografier bli överexponerade.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder Nokias kamerablixt. Mer
detaljerad information finns i bruksanvisningen till din egen telefon. Använ
den här bruksanvisningen i stället för bruksanvisningen till telefonen som 
innehåller viktig säkerhets- och underhållsinformation.
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2. Komma igång
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■ Översikt

1. Pop-PortTM-kontakt

2. Lysdiod för videoupptagning

3. Xenon-blixtrör

4. Knapp för batterilucka

5. Lysdiod för statusindikering

Du sätter i batteriet genom att öppna batteriluckan, sätta i batteriet (polari
anges på luckan) och stänga luckan. När indikatorlampan är röd måste batt
bytas ut.

■ Använda Nokias kamerablixt
1. Ansluta Nokias kamerablixt till telefonens Pop-Port.
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2. Anvisningar om hur du tar en bild finns i bruksanvisningen till telefonen.

Indikatorlampan blinkar med grönt sken när blixten laddas. När lampan slutar 

ill 
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att blinka och lyser med fast grönt sken kan du ta en bild.

3. Anvisningar om hur du spelar in ett videoklipp finns i bruksanvisningen t
telefonen.

4. Täck inte över blixten medan den används.
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3. Felsökning
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• Fråga: Varför får jag ett meddelande om att tillbehöret inte kan använda
jag ansluter kamerablixten till en kompatibel telefon?

Svar: Kamerablixten måste anslutas på rätt sätt till telefonen. Se bilden 

• Fråga: Vad indikerar lysdioden?

Svar: En blinkande grön ljusdiod indikerar att blixten laddas och ännu in
klar för användning. 
Ett fast grönt sken indikerar att blixten är laddad och klar att användas. 
Ett blinkande rött sken indikerar att laddningen av blixten stoppades av 
säkerhetsskäl, t.ex. på grund av fukt. 
Ett fast rött sken indikerar att batteriet börjar ta slut.

Observera att lysdioden endast indikerar att blixten är klar för fotografie

• Fråga: Vilket är det bästa avståndet för blixten?
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Svar: Blixten fungerar på avstånd mellan 1 och 3 meter. Det optimala 
avståndet beror på din telefonmodell.

ter. 
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• Fråga: Vilket är det bästa avståndet för lysdioden för videoupptagning?

Svar: Lysdioden för videoupptagning fungerar på avstånd upp till 0,5 me
Det optimala avståndet beror på din telefonmodell.
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4. Information om batteri
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Denna enhet är avsedd att drivas med ström från ett CR2 3 V litiumbatteri vid använd
Användning av andra typer av batterier kan medföra att godkännanden eller garantie
upphör att gälla, och kan åsamka personskada. Enheten måste alltid stängas av innan
batteriet tas ur. Se till att batteriets poler sitter som avsett i batterifacket.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som ä
skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som
mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och
negativa (-) poler. Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väs
Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vint
minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °
25° C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upp
att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i tempe
långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelse
Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
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Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och 
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att gara
täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla
som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort
batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga d
och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängd
elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal tempera
det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt ka
kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsme
att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någ
enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.
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