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UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün 
aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.
Uygunluk Bildirimi’nin kopyasýný
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia’nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir 
biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, 
daðýtýlamaz, saklanamaz ve yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation’ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý 
geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý veya ticari adlarý olabilir.

Nokia sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe 
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun, oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya 
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu 
tutulamaz.

Bu belgenin içeriði “olduðu gibi” sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari 
olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil 
olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile 
ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden 
bildirimde bulunmaksýzýn iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar.

Bazý ürünlerin temini bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda lütfen size en yakýn Nokia bayiine 
danýþýnýz.
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Güvenliðiniz için

Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý 
olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným 
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Cihazýnýz suya dayanýklý deðildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Bu cihazýn özelliklerini kullanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn özel hayatlarýna ve 
yasal haklarýna saygý gösterin.

■ Þarj cihazlarý ve bataryalar
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu 
cihaz AC-1 ve ACP-12 þarj cihazlarýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Uyarý! Yalnýzca, bu donanýmla birlikte kullanýlmasý Nokia tarafýndan onaylanmýþ 
olan þarj cihazlarýný kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným 
kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylý þarj cihazlarýný edinmek için satýcýnýza baþvurun.
Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin.
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Giriþ

Nokia Video Arama Standý PT-8 donanýmý, Nokia 6630 cep telefonunuzu 
görüntülü arama sýrasýnda ahizesiz olarak kullanmanýzý saðlar. Katlanabilir, küçük 
ve hafif olduðundan standý taþýmak kolaydýr.

Standý kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. 
Nokia 6630 cep telefonunuzun kullaným kýlavuzunda daha ayrýntýlý bilgi 
verilmiþtir. Bu kullaným kýlavuzunu, telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakým 
bilgilerini içeren kullaným kýlavuzu yerine kullanmayýn. Bu standýn yalnýzca iç 
mekanlarda kullanýlmak üzere tasarlandýðýný unutmayýn.

Standý aþaðýdaki amaçlarla kullanabilirsiniz:

• Görüntülü arama sýrasýnda kendi görüntünüzü ve karþý taraftaki kullanýcýnýn 
görüntüsünü telefonunuzun ekranýnda görüntülemek.

• Standý istediðiniz yöne eðerek kamerayý ve görüntüleme açýsýný ayarlamak.

• Gizli bir görüþme yapmak istediðinizde telefonunuzla birlikte Bluetooth kulaklý 
mikrofon setinizi (örneðin Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti HDW-3) 
kullanmak.

• Telefon standa baðlý durumdayken telefonunuzun normal iþlevlerini 
kullanmak. Bu durumda stand telefonunuzun hoparlörünü ve mikrofonunu 
kullanýr.

• Telefonunuzu standa baðlý durumdayken þarj etmek.
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1. Genel Bakýþ

Nokia Video Arama Standý aþaðýdaki bileþenlerden oluþur:

Kamera merceði (1)
Gösterge ýþýðý (2); stand AC-1 veya ACP-12 þarj cihazýna baðlýyken ve telefon 
Pop-Port konektörüne takýlý durumdayken yeþil ýþýk yanar. Iþýk sürekli yanýyorsa, 
telefon ve stand görüntülü arama yapmaya hazýr durumda demektir.

Pop-Port konektörü (3)

Þarj cihazý prizi (4)
DC kablosu (5); bu kablo, telefonu standa yerleþtirip DC fiþini telefona takarak 
telefonu þarj etmek için kullanýlýr.
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2. Standýn kullanýmý

■ Telefonu standa yerleþtirme
1. DC kablosunun fiþli ucunu standýn arka tarafýndaki 

yuvasýndan çýkarýn.

2. Standý bir AC-1 veya ACP-12 þarj cihazýna 
baðlayýn.

3. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Yeþil gösterge ýþýðý kýsa bir süre yanýp söner.

Standý kullandýðýnýz sürece prizden çýkarmayýn.
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4. Telefonu standa yerleþtirin ve DC kablosunun fiþli 
ucunu telefonunuzun þarj cihazý prizine takýn. 

Þarj cihazý telefonun bataryasýný da þarj eder.

5. Gösterge ýþýðýnýn yeþil yandýðýndan, dolayýsýyla standýn 
kullanýma hazýr olduðundan emin olun.

■ Görüntülü arama yapma
1. Telefonu standa doðru olarak yerleþtirdikten sonra standý istediðiniz yöne 

eðerek kamerayý ve görüntüleme açýsýný ayarlayýn.

2. Görüntülü arama yapmak veya gelen aramayý yanýtlamak için Nokia 6630 cep 
telefonunuzun kullaným kýlavuzundaki talimatlarý uygulayýn. 

Video kaydý için standýn kamerasýný kullanýn. Ses için telefonun mikrofonunu 
ve hoparlörünü veya telefona baðladýðýnýz Bluetooth kulaklýklý mikrofon setini 
kullanabilirsiniz.
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Bakým ve onarým

Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler 
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik 
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve elektronik 
bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným 
ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya 
eritebilir.

• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn 
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre 
kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir. 

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar 
kullanmayýn. 

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn 
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

• Her türlü merceði temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ýþýk sensörü mercekleri) 
yumuþak, temiz ve kuru bir bez kullanýn.

Cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa en yakýn yetkili servise götürün.
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