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KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven i 
följande EU-direktiv: 1999/5/EG.
En kopia av konformitetsdeklarationen finns på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i 
vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. 
Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller 
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar 
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, 
tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande 
lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan 
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt 
ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten 
att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste 
Nokia-återförsäljare.

9234164/Upplaga 1



Innehåll

Säkerhet ................................................................................................................ 4

Inledning ............................................................................................................... 6

1. Översikt ............................................................................................................. 7

2. Använda stativet .............................................................................................. 8
Placera telefonen i stativet......................................................................................................................  8
Ringa videosamtal ......................................................................................................................................  9

Skötsel och underhåll........................................................................................  10
3Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela 
användarhandboken för mer information.

KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad 
personal.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i 
dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET
Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

När du använder den här enhetens funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras 
personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

■ Laddare och batterier
Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är 
avsedd att användas med ström från AC-1 och ACP-12.

Varning! Använd bara laddare som har godkänts av Nokia för användning med just 
det här tillbehöret. Om andra tillbehör kopplas in kan tillbehörets typgodkännande 
och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.
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Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända laddare som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
5Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Inledning

Med Nokia Video Call Stand PT-8 kan du ringa handsfree-videosamtal med 
telefonen Nokia 6630. Tack vare att det är ihopfällbart, kompakt och lätt är 
stativet enkelt att ta med sig.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder stativet. Mer 
ingående information finns i användarhandboken för Nokia 6630. Använd inte 
användarhandboken i stället för användarhandboken för telefonen. Den innehåller 
viktiga säkerhetsinstruktioner och underhållsinformation. Stativet är endast 
avsett för inomhusanvändning.

Du kan använda stativet på följande sätt:

• Visa din bild och din samtalspartners bild från telefonens display under ett 
videosamtal.

• Justera kamera- och bildvinkeln genom att luta stativet till önskat läge.

• Använda ditt Bluetooth-headset, till exempel Nokia trådlöst headset HDW-3, 
med telefonen när du vill ringa ostört.

• Använda telefonens funktioner normalt med telefonen ansluten till stativet. 
Stativet använder telefonens högtalare och mikrofon.

• Ladda telefonen när den är ansluten till stativet.
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1. Översikt

Nokia Video Call Stand har följande delar:

Kameralins (1)

Indikatorn (2) är grön när stativet drivs av en AC-1- eller ACP-12-laddare och 
telefonen är ansluten till Pop-Port-kontakten. När indikatorn lyser med ett fast 
sken är telefonen och stativet klara för videosamtal.

Pop-Port-kontakt (3)

Laddaruttag (4)

Med strömkabeln (5) kan du ladda telefonen när den står i stativet och 
likströmskontakten är ansluten till telefonen.
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2. Använda stativet

■ Placera telefonen i stativet
1. Koppla från likströmskabelns kontaktände från 

stativets baksida.

2. Anslut stativet till en AC-1- eller ACP-12-
laddare.

3. Anslut laddaren till ett vägguttag. Den gröna indikatorn blinkar kort.

Låt stativet vara anslutet till vägguttaget när det används.
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4. Anslut telefonen till stativet och sätt i likströmskabelns 
kontaktände i laddaruttaget på telefonen. 

Laddaren laddar även telefonens batteri.

5. Kontrollera att indikatorn lyser grönt, vilket innebär att 
stativet är klart för användning.

■ Ringa videosamtal
1. När telefonen är korrekt placerad i stativet justerar du kamera- och bildvinkeln 

genom att luta stativet till önskat läge.

2. Ring eller svara på videosamtal enligt beskrivningen i användarhandboken för 
Nokia 6630. 

För videoinspelning används stativets kamera. För ljudinspelning kan du 
använda mikrofonen och högtalaren på telefonen eller ett Bluetooth-headset 
som är anslutet till telefonen.
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Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör 
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin 
täcker eventuella skador.

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen 
som fräter på de elektroniska kretsarna.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar 
och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för 
elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan 
det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan 
kretskorten och finmekaniken gå sönder. 

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för 
att rengöra enheten. 

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.

• Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en 
mjuk, torr trasa.

Om enheten inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.
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