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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA OYJ ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PT-8 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/
5/EY määräyksiä.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty 
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä 
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai 
kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin 
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

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

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei 
anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai 
sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa 
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä 
ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.
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Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue 
koko opas saadaksesi lisätietoja.

VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

YHDISTÄINEN MUIHIN LAITTEISIIN
Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet 
laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄYYS
Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata paikallisia lakeja ja kunnioita muiden 
yksityisyyttä ja muita oikeuksia.

■ Laturit ja akut
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on 
tarkoitettu käytettäväksi vain laturien AC-1 ja ACP-12 kanssa.

Varoitus! Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi 
tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä 
hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla 
vaarallista.
4Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat lisälaitteen myyjältä.

Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
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Johdanto

Nokia Video Call Stand PT-8 mahdollistaa HF-videopuhelut Nokia 6630 
-puhelimella. Taittuvan rakenteen ja pienen koon sekä painon ansiosta 
puhelintelineen kuljettaminen on helppoa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen puhelintelineen asentamista. Lisätietoja 
saat Nokia 6630 -puhelimen käyttöoppaasta. Tämä opas ei korvaa puhelimen 
käyttöopasta, jossa on tärkeitä turvallisuutta ja huoltoa koskevia tietoja. Huomaa, 
että puhelinteline on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Voit käyttää telinettä seuraavilla tavoilla:

• Voit tarkastella omaa kuvaasi ja muiden soittajien kuvia puhelimesi näytöstä 
videopuhelun aikana.

• Voit säätää kameran ja tarkastelukulman kallistamalla puhelintelineen 
haluamaasi asentoon.

• Voit käyttää puhelimen kanssa langatonta Bluetooth-sankaa, kuten Nokian 
langatonta HF:ää HDW-3, kun haluat puhua muiden kuulematta.

• Voit käyttää puhelimen toimintoja normaalilla tavalla, kun puhelin on liitetty 
puhelintelineeseen. Puhelinteline käyttää puhelimen kaiutinta ja mikrofonia.

• Voit ladata puhelimen sen ollessa liitettynä puhelintelineeseen.
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1. Esittely

Nokia Video Call Stand -videopuhelintelineen osat:

Kameran linssi (1)

Merkkivalo (2) on vihreä, kun AC-1- tai ACP-12-laturi on liitetty 
puhelintelineeseen ja puhelin on kytketty Pop-Port-liitäntään. Kun valo palaa 
jatkuvasti, puhelin ja teline ovat valmiina videopuhelua varten.

Pop-Port-liitäntä (3)

Laturin liitin (4)

Virtakaapelin (5) avulla voit ladata puhelimen, kun puhelin on telineessä ja 
kaapeli on liitettynä puhelimeen.
7Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



2. Puhelintelineen käyttäminen

■ Puhelimen asettaminen telineeseen
1. Irrota virtakaapeli puhelintelineen takaosasta.

2. Liitä puhelinteline AC-1- tai ACP-12-
laturiin.

3. Kytke laturi pistorasiaan. Vihreä merkkivalo välähtää lyhyesti.

Pidä puhelinteline liitettynä pistorasiaan käytön aikana.
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4. Aseta puhelin telineeseen ja kytke virtakaapeli 
puhelimen laturiliittimeen. 

Laturi lataa myös puhelimen akun.

5. Tarkista, että merkkivalo on vihreä, mikä merkitsee, 
että puhelinteline on käyttövalmis.

■ Videopuhelun soittaminen
1. Kun puhelin on paikallaan telineessä, säädä kamera ja kuvauskulma 

kallistamalla teline haluamaasi asentoon.

2. Vastaa videopuheluun tai soita puhelu Nokia 6630 -puhelimen käyttöohjeessa 
esitetyllä tavalla. 

Voit käyttää puhelintelineen kameraa videon kuvaamiseen. Voit puhua 
puhelimen mikrofoniin ja kuunnella ääntä puhelimen kaiuttimesta tai voit 
käyttää niiden sijasta puhelimeen liitettyä langatonta Bluetooth-sankaa.
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Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet 
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät 
elektronisia piirejä.

• 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 elektronisten 
laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen 
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 sisällä 
olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia. 

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. 

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

• Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen 
linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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