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ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-8 er i samsvar med 
bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver 
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre 
produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å 
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, 
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter 
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke 
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til 
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å 
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste 
Nokia-forhandler.
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For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den 
fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få 
mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er 
kompatible.

VANNTOLERANSE
Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres 
personvern og lovmessige rettigheter.

■ Ladere og batterier
Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er 
beregnet for bruk med strømforsyning fra AC-1 og ACP-12.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk sammen med dette 
ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan 
være farlig.
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Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjente 
ladere.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke 
dra i ledningen.
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Innledning

Med Nokia videosamtaleholder PT-8 kan du bruke Nokia 6630-telefonen til 
håndfrie videosamtaler. Holderen er sammenleggbar, kompakt og lett, og den er 
derfor enkel å ta med seg.

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker holderen. Du finner mer detaljert 
informasjon i brukerhåndboken for Nokia 6630-telefonen. Bruk ikke denne 
brukerhåndboken som en erstatning for telefonens brukerhåndbok, som 
inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Vær oppmerksom på at 
holderen er ment kun for innendørs bruk.

Du kan bruke holderen på følgende måter:

• Vise ditt og din samtalepartners bilde i telefonens display under en 
videosamtale.

• Justere kamera- og visningsvinkelen ved å stille holderen i ønsket posisjon.

• Bruke et Bluetooth-headset, for eksempel Nokia trådløst headset HDW-3, med 
telefonen når du vil at andre ikke skal overhøre samtalen.

• Bruke telefonens funksjoner som normalt mens telefonen er koblet til 
holderen. Holderen bruker telefonens høyttaler og mikrofon.

• Lade telefonen mens den er koblet til holderen.
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1. Oversikt

Nokia videosamtaleholder består av følgende deler:

Kameralinse (1)

Indikatorlampen (2) lyser grønt når holderen drives av en lader av typen AC-1 
eller ACP-12 og telefonen er koblet til Pop-Port-kontakten. Du kan bruke 
telefonen og holderen til videosamtaler når lampen lyser kontinuerlig.

Pop-Port-kontakt (3)

Laderkontakt (4)

Ved hjelp av likestrømskabelen (5) kan du lade telefonen når den er plassert i 
holderen og likestrømspluggen er koblet til telefonen.
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2. Bruke holderen

■ Plassere telefonen i holderen
1. Løsne pluggen på likestrømskabelen fra baksiden av 

holderen.

2. Koble holderen til en lader av typen AC-1 
eller ACP-12.

3. Koble laderen til en stikkontakt. Den grønne indikatorlampen blinker kort.

Holderen skal være koblet til stikkontakten mens du bruker den.
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4. Sett telefonen i holderen, og sett pluggen på 
likestrømskabelen inn i laderkontakten på telefonen. 

Laderen lader også telefonbatteriet.

5. Kontroller at indikatorlampen lyser grønt, noe som 
betyr at holderen er klar til bruk.

■ Foreta en videosamtale
1. Når telefonen er riktig plassert i holderen, justerer du kamera- og 

visningsvinkelen ved å stille holderen i ønsket posisjon.

2. Foreta eller besvar en videosamtale som beskrevet i brukerhåndboken for 
Nokia 6630-telefonen. 

Bruk kameraet på holderen for videoinnspilling. Bruk mikrofonen og 
høyttaleren på telefonen eller et Bluetooth-headset som er koblet til 
telefonen, for å spille inn lyd.
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Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Alt ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder 
mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og 
elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke enheten i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på 
elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke enheten i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, 
kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

• Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige 
kretskort og finmekanikk. 

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. 

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten 
fungerer skikkelig.

• Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, 
avstandssensor og lyssensor).

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested 
for å få utført service.
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