Installationsinstruktioner for polarisatorer
til Nokia N82-mobiltelefoner

1. OVERBLIK
Læsersoftwaren kommer med specielle filtre, der kaldes polarisatorer. Polarisatorerne kan forbedre læsningen af
et dokument med en reflekterende overflade ved at minimere sløret fra skinnende overflader. Slør der udvasker
teksten og gør den ulæselig.
Der medfølger to polarisatorer: én til kameraobjektivet og én til blitzen.
Blitzpolarisatoren sidder øverst på arket. Den er firkantet med et udsnit i den ene ende. Bemærk, at midten af den
runde polarisator er en smule lysere, fordi der ikke er noget lim ved midten.
Objektivpolarisatoren er længst nede. Den er rund med top og bund klippet en smule for at skabe flade kanter.
Bemærk, at midten af den runde polarisator er en smule lysere, fordi der ikke er noget lim ved midten.
På bagsiden af arket er det pålimet et papir med et tyndt lag lim. Overfladen af polarisatorarket er beskyttet af et
meget tyndt lag aftagelig lyserød plastik.

2. INSTALLATION
1. Åbn objektivdækslet med objektivdækselskyderen (se nedenfor).
2. Sørg for, at objektivet er helt rent uden pletter. Hvis du kan se støv eller snavs, bør du anvende et professionelt
rengøringsmiddel, såsom komprimeret luft/en spraydåse med komprimeret luft, en luftblæser eller en objektivklud.
3. Luk objektivdækselskyderen for at beskytte objektivet.
4. Tør snavs og fedt af blitzvinduerne og området omkring objektivet med en tør klud.
Således kommer det til at se ud, når du er færdig:

Advarsel: Når du adskiller blitz- og objektivpolarisatorerne fra arket, bør du kun holde dem i kanterne.

5. Hold blitzpolarisatorerne mellem tommel- og
pegefinger. Bøj det omkringliggende materiale ned
med den anden hånd for at separere det fra papiret
bagved.
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6. Hold blitzpolarisatoren i kanterne. Placér den,
således at det nederste venstre hjørne matcher det
nederste venstre hjørne på sølvmetallet rundt om
blitzen. Påsæt forsigtigt polarisatoren og skub den på
plads.

Side 1

7. Bøj arket, således at objektivpolarisatoren
adskilles fra papiret bagved. Bøj ikke
objektivpolarisatoren.

9. Tryk ned omkring kanterne på
objektivpolarisatoren, der rører kamerasamlingen.
Tryk ikke på midten.

8. Hold objektivpolarisatoren i kanterne. Vigtigt: De
flade kanter på polarisatoren bør være nøjagtigt
parallelle med kameraet øverste og nederste kant.
Tryk ikke på midten af polarisatoren.

10. Træk den lyserøde beskyttelsesfilm af
blitzpolarisatoren.

11. Træk den lyserøde beskyttelsesfilm fra
objektivpolarisatoren.
12. Endelig anbefaler vi at anvende et
beskyttelsesetui til at beskytte polarisatorerne, når
telefonens kameraside rører en overflade.
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