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Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. 
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.

SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK
Mobiltelefonudstyret bør installeres og repareres af fagfolk.

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR
Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tils
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

SIKKERHEDSKOPIER
Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alt vigtigt data.

VIGTIGT!
Enheden er vandafvisende. Enheden kan bruges i regnvejr, men må ikke 
nedsænkes i vand.

Opladere opfylder ikke de samme kravspecifikationer for vandafvisning, so
selve enheden gør. Brug kun opladere i tørre omgivelser. Oplad aldrig enh
når enheden eller opladeren er fugtig eller våd, eller når nogle af enheden
opladerens dele er fugtige eller våde.Hvis enheden har været i kontakt me
saltvand, skal den straks rengøres med ferskvand for at undgå korrosion. E
skal derefter forsigtigt tørres med en blød klud.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet uds
bruger infrarøde stråler. Enheden er et Klasse 1-laserprodukt.
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Med den stilfulde Medallion I kan du have dine digitale yndlingsbilleder lige
hånden, uanset hvor du befinder dig. Medallion I indeholder tre billeder, der
indlæst på forhånd, og det er både nemt at tilføje nye billeder fra en kompa
telefon eller pc og slette gamle billeder.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Medallion I i brug.

■ Oplader og batterier
Advarsel! Forsøg ikke at udskifte batteriet. Kontakt en autoriseret servicete
når batteriet skal udskiftes.

Kontroller opladerens modelnummer, inden du anvender den sammen med enheden.
Medallion er beregnet til brug sammen med følgende opladere: ACP-8 og ACP-12. 

Advarsel! Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af producenten t
sammen med netop denne enhed. Anvendelse af andre typer kan føre til, at 
godkendelse eller garanti for enheden bortfalder, og en sådan anvendelse ka
forbundet med fare.

Din forhandler kan oplyse dig om, hvor du kan købe godkendte batterier og opladere.

Når du tager strømkablet ud, skal du tage fat i stikket og trække det ud. Træk ikke i ka
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■ Tekniske data
• Vægt: ca. 34 gram

r og 
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• Længde (maks.) / bredde (maks.) / tykkelse (maks.):
42 mm / 53 mm / 13 mm

• Display: Opløsning på 96 x 96 pixel, op til 4096 farver

• Driftstid op til 10 - 15 timer (afhængigt af batteriniveauet)

• Driftstemperatur: -15oC til 55oC

• Kompatibilitet: Du finder yderligere oplysninger om kompatible telefone
pc'er i brochuren i salgspakken med Medallion I.

• IrDA-standard (infrarød): IrOBEX1.2

• Understøttet billedformat/-størrelse: JPEG / maks. VGA 640 x 480
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1. Oversigt

igt at 
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Medallion I og nogle af enhedens dele er fremstillet af rustfrit stål.

Medallion I består af følgende dele:

I denne brugervejledning er tasterne angivet som ,  og . Det er mul
trykke på tasterne på tre forskellige måder. Måderne er:

• Et kort tryk - tryk på en tast i mindre end et sekund

• Et længere tryk - tryk på en tast i mere end et sekund
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• Tryk og hold nede - tryk på en tast og hold den nede (funktionen er aktiv, indtil 
du slipper tasten)

lse til 

ller 

leder.
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4. Display

5. Infrarød port (IR)

6. Stik til opladning. Åbn bæreremmen for at tilslutte opladeren.

Indikatorer på displayet

Indikatoren blinker, når Medallion I forsøger at oprette forbinde
en anden enhed.

Denne indikator vises konstant, når der er oprettet en infrarød 
forbindelse, og indikatoren er animeret, når Medallion I sender e
modtager et billede.

Den infrarøde forbindelse er blevet afbrudt.

Bekræfter, at billederne er sendt, modtaget eller slettet.

Hukommelsen i Medallion I er fuld, og der er gemt op til otte bil
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Billedet understøttes ikke af Medallion I. Billedet er f.eks. for stort, 
eller det er ikke i det kompatible JPEG-format. Den infrarøde 

n I
u vil 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

forbindelse lukkes.

 Batteriet lades op.

Medallion I starter sletningen af et billede.

■ Tilslutning og fjernelse af bæreremmen til Medallio
Bæreremmen til Medallion I tilsluttes ved hjælp af bajonetfatninger. Hvis d
åbne for stikket til bæreremmen, skal du dreje det 45 grader (1) og trække 
bæreremmen ud (2).
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Du tilslutter bæreremmen ved at gøre ovenstående i omvendt rækkefølge.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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2. Brug af Medallion I

en til 

vis du 
, før 
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■ Sådan oplades batteriet
1. Åbn bæreremmen til Medallion I (se Tilslutning og fjernelse af bæreremm

Medallion I på side 9), og tilslut opladeren til opladningsstikket.

2. Sæt opladeren i en stikkontakt på væggen.

Batteriindikatoren vises på displayet, mens batteriet oplades. Efter ca. fem 
sekunder slukkes Medallion I, men opladningen fortsætter.

Bemærk, at når du tilslutter opladeren til Medallion I for første gang, eller h
ikke brugt Medallion I i lang tid, skal enheden oplade i mindst fem minutter
der vil blive vist oplysninger på displayet.
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■ Sådan tændes og slukkes Medallion I
Tryk på  for at tænde Medallion I.

 er 
er.

vetid.
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Tryk på  for at slukke enheden.

■ Sådan tændes lyset
Når enheden er tændt, skifter baggrundslysets lysstyrke tilfældigt. Når lyset
svagt, skal du trykke kort på  for at aktivere det stærke lys i ca. 15 sekund

Bemærk, at brug af lyset forøger batteriforbruget og reducerer batteriets le

■ Sådan får du vist billederne
Hvis der kun findes et enkelt billede i Medallion I, vises det, når du tænder 
enheden.

Hvis der er flere billeder i Medallion I, skal du

• trykke på  for at vælge det næste billede

• trykke på og holde  nede for at rulle gennem billederne.
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■ Sådan sender du et billede fra Medallion I
Når enheden er tændt, skal du vælge det billede, du vil sende, på displayet.

n 

.

t de 

 du vil 

en 

e 

lledet. 
nhed, 
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1. Ret den infrarøde port på Medallion I mod den infrarøde port på den 
kompatible enhed, billedet skal sendes til, og sørg for, at der ikke er noge
forhindringer mellem enhederne.

2. Tryk på  for at sende billedet. Når billedet er sendt, vises symbolet 

■ Sådan modtager du et billede med Medallion I
Når enheden er tændt, kan der modtages billeder på Medallion I. Bemærk, a
modtagne billeder muligvis bliver tilpasset og beskåret, så de kan vises på 
enheden. De oprindelige billeder, som blev modtaget, gemmes også, og hvis
videresende et billede, du har modtaget, sendes det oprindelige billede.

1. Ret den infrarøde port på Medallion I mod den infrarøde port på den 
kompatible enhed, billedet skal sendes fra, og sørg for, at der ikke er nog
forhindringer mellem enhederne.

2. Tryk kort på  for at aktivere den infrarøde port på Medallion I på samm
måde, som når du vil sende et billede.

3. Brugeren af den enhed, billedet skal sendes fra, starter afsendelsen af bi
Yderligere oplysninger om, hvordan du starter afsendelsen fra en anden e
finder du i brugervejledningen til den pågældende enhed. Når billedet er
modtaget, vises symbolet .
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■ Sådan sletter du et billede fra Medallion I
Når enheden er tændt, skal du vælge det billede, du vil slette, på displayet.

ser, at 

or tre 
 

l en 

. 
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Du starter sletningen ved at trykke på  og  samtidigt. Indikatoren  vi
du er ved at slette billede.

Hvis du vil slette billedet, skal du trykke på  og  samtidigt igen inden f
sekunder. Hvis du undlader at gøre dette, bliver billedet ikke slettet. Billedet
forsvinder i løbet af ca. tre sekunder.

Husk at oprette en sikkerhedskopi af dine billeder, f.eks. ved at sende dem ti
anden kompatibel enhed og gemme dem her.

■ Sådan indstiller du tiden
Hvis du vil slå visningen af uret til, skal du trykke kort på , når 
enheden er tændt. 

Tryk på og hold  nede inden for fem sekunder, hvis du vil stille 
uret fremad, og tryk på og hold  nede, hvis du vil stille uret 
tilbage.

Når du har ændret tiden, skal du bekræfte ændringen ved at trykke kort på 
Hvis du undlader at gøre dette, bliver tiden ikke ændret.
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3. Batterioplysninger
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■ Opladning og afladning
Medallion I får strøm fra et genopladeligt Li-Ion-batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når det har været fuldt op- og afladet
tre gange!

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levet
et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet me
opladetyper, som er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når
ikke er i brug. Lad ikke Medallion I være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, d
overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver an
vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis Medallion I opbevares i varme eller kold
omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batte
en temperatur på mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). Medallion I med et meget varm
koldt batteri, kan midlertidigt være ude af drift, selvom batteriet er fuldt opladet. Bat
funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under frysepunk

Brænd aldrig Medallion I!
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Hvis det af en eller anden årsag er nødvendigt at fjerne eller udskifte batteriet, skal du 
kontakte en autoriseret servicetekniker, som kan gøre det for dig. Forsøg ikke at gøre det 

hold til 
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selv. Medallion I (herunder batteriet) skal indleveres til genbrug eller destrueres i hen
gældende regler og må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.
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Vedligeholdelse
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Medallion I er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt desig
skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke d
generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. 

• Opbevar Medallion I, alle dele og alt ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

• Medallion I må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.

• Medallion I må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Det
beskadige enhedens bevægelige dele.

• Medallion I bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forring
elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at sme
slå sig.

• Medallion I bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden varmes op (til nor
temperatur), kan der inde i enheden dannes fugt, der kan ødelægge det elektronis
kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne Medallion I. Enheden kan tage skade, hvis den udsættes for u
behandling.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelæg
interne kredsløb. 

• Rengør aldrig Medallion I med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.

• Mal ikke Medallion I. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at en
fungerer korrekt.
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Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med 
Medallion I. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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■ Kompatibilitet med andre enheder

Medallion I-kompatibilitetskrav til pc'er:

• Operativsystemet Windows 2000 eller Windows XP

• IrDA-forbindelse (infrarød)

Medallion I-kompatibilitetskrav til telefoner:

• IrDA-forbindelse (infrarød) og understøttelse af afsendelse og modtagelse af 
billeder via IrDA.

Medallion I er kompatibel med følgende Nokia-telefoner:

• Communicator 9210

• Communicator 9210i

• 7650

• 3650

• 6650

• 6220

• 7600

• 6600

• 3200

9356983 / Issue 1
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