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DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e produkt 
PT-8 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.
Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” znajdziesz pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub ca³o¶ci tego 
dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia 
Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami 
towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.

Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez 
uprzedniego powiadomienia.

W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê danych lub 
zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie szkody spowodowane w 
dowolny sposób.

Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is”. Nie udziela siê jakichkolwiek 
gwarancji, zarówno wyra¼nych, jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, 
jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego celu, 
chyba ¿e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y mo¿na 
uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy firmy Nokia.
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Dla w³asnego bezpieczeñstwa

Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej informacji uzyskasz, 
zapoznaj±c siê z pe³n± instrukcj± u¿ytkownika.

PROFESJONALNY SERWIS
Instalowaæ i naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany personel.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi i 
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNO¦Æ
To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±.

Korzystaj±c z funkcji tego urz±dzenia, stosuj siê do wszystkich obowi±zuj±cych przepisów i 
szanuj prywatno¶æ oraz uzasadnione prawa innych osób.

■ £adowarki i baterie
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. To urz±dzenie jest 
przeznaczone do pracy z nastêpuj±cymi ¼ród³ami zasilania: AC-1 i ACP-12. 
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Ostrze¿enie! Korzystaj wy³±cznie z baterii, ³adowarek i innych akcesoriów 
zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie modelem urz±dzenia. 
Stosowanie akcesoriów innego typu uniewa¿ni gwarancjê i mo¿e byæ 
niebezpieczne.

Informacje o dostêpno¶ci zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz u sprzedawców.

Od³±czaj±c przewód zasilaj±cy któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za 
sam przewód.
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Wprowadzenie

Podstawka do wideokonferencji Nokia PT-8 umo¿liwia nawi±zywanie po³±czeñ 
wideo w trybie g³o¶nomówi±cym przy u¿yciu telefonu Nokia 6630. Dziêki 
sk³adanej konstrukcji, niewielkim rozmiarom i niedu¿ej wadze jest ona ³atwa w 
przenoszeniu.

Przed rozpoczêciem korzystania z podstawki nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z 
niniejsz± instrukcj± obs³ugi. Wiêcej szczegó³owych informacji zawiera instrukcja 
obs³ugi telefonu Nokia 6630. Niniejsza instrukcja obs³ugi nie zastêpuje instrukcji 
obs³ugi telefonu, która zawiera wa¿ne informacje dotycz±ce bezpieczeñstwa i 
konserwacji urz±dzenia. Podstawka jest przeznaczona do u¿ytku wy³±cznie w 
pomieszczeniach.

U¿ywaj±c podstawki, mo¿na:

• Wy¶wietlaæ obraz  rozmówcy i w³asny w czasie po³±czenia wideo na 
wy¶wietlaczu telefonu.

• Ustawiaæ kamerê i k±t widzenia przez nachylenie podstawki do ¿±danego 
po³o¿enia.

• Prowadziæ poufne rozmowy dziêki pod³±czeniu do telefonu zestawu 
s³uchawkowego Bluetooth, np. Bezprzewodowego zestawu s³uchawkowego 
Nokia HDW-3.

• Korzystaæ w normalny sposób ze wszystkich funkcji telefonu, 
gdy telefon jest pod³±czony do podstawki. Podstawka przekazuje d¼wiêki za 
po¶rednictwem g³o¶nika i mikrofonu telefonu.

• £adowaæ telefon, gdy jest on pod³±czony do podstawki.
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1. Omówienie

Czê¶ci Podstawki do wideokonferencji Nokia:

Obiektyw kamery (1)
Lampka wska¼nika (2) ¶wieci na zielono, gdy podstawka jest zasilana przez 
³adowarkê AC-1 lub ACP-12, a telefon jest pod³±czony do z³±cza Pop-Port. Sta³e 
¶wiecenie lampki oznacza gotowo¶æ telefonu i podstawki do po³±czenia wideo.

Z³±cze Pop-Port (3)

Gniazdo ³adowarki (4)
Kabel zasilaj±cy (5) umo¿liwia ³adowanie telefonu umieszczonego w podstawce 
(wtyczka kabla jest pod³±czana do telefonu).
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2. Korzystanie z podstawki

■ Umieszczanie telefonu w podstawce
1. Od³±cz wtyczkê kabla zasilaj±cego z ty³u podstawki.

2. Pod³±cz podstawkê do ³adowarki AC-1 lub 
ACP-12.

3. Pod³±cz ³adowarkê do gniazda sieci elektrycznej. Zielona lampka za¶wieci siê 
na krótko.

W czasie u¿ywania podstawka powinna byæ pod³±czona do gniazda sieci 
elektrycznej.
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4. Pod³±cz telefon do podstawki i w³ó¿ wtyczkê kabla 
zasilaj±cego do gniazda ³adowarki w telefonie. 

£adowarka ³aduje tak¿e bateriê telefonu.

5. Sprawd¼, czy lampka ¶wieci na zielono, sygnalizuj±c 
gotowo¶æ podstawki do u¿ycia.

■ Nawi±zywanie po³±czenia wideo
1. Umie¶ciwszy poprawnie telefon w podstawce, ustaw kamerê i k±t widzenia, 

nachylaj±c podstawkê do ¿±danego po³o¿enia.

2. Nawi±¿ lub odbierz po³±czenie wideo zgodnie z opisem zamieszczonym w 
instrukcji obs³ugi telefonu Nokia 6630. 

Do nagrywania obrazu wideo nale¿y u¿yæ kamery podstawki. D¼wiêk jest 
przekazywany za pomoc± mikrofonu i g³o¶nika telefonu lub zestawu 
s³uchawkowego Bluetooth pod³±czonego do telefonu.
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Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te¿ 
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Wszystkie akcesoria powinny byæ przechowywane w miejscu niedostêpnym dla ma³ych 
dzieci.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju 
ciecze mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Mo¿e to 
spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog± byæ 
przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, 
odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do swojej 
normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c 
uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne obchodzenie siê z 
nim mo¿e spowodowaæ uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i 
delikatnych mechanizmów. 

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych 
detergentów. 

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ 
prawid³owe dzia³anie.
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• Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odleg³o¶ci i ¶wiat³omierza u¿ywaj 
miêkkiej, czystej i suchej szmatki.

Je¶li urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym serwisie.
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