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KINNITUS
Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode PT-8 
vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.
Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine 
ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised 
siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks 
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega 
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei 
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku 
sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. 
Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest 
eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.
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Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või 
seadusevastane. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Seda toodet tohivad paigaldada ja remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga 
spetsialistid.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Videokõnealuse ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis 
omavahel ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Selle seadme pakutavaid võimalusi kasutades järgige kõiki seadusi ning pidage lugu teiste 
inimeste privaatsusest ja seaduslikest õigustest.

■ Laadijad ja akud
Enne seadmega ühendamist kontrollige akulaadija mudeli numbrit. Seade on mõeldud 
kasutamiseks toiteplokkidega AC-1 ja ACP-12.
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Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos 
kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse 
seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik 
olukord.

Heakskiidetud laadijate saadavuse kohta küsige oma edasimüüjalt.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
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Sissejuhatus

Nokia videokõnealuse PT-8 abil saate telefoni Nokia 6630 kasutada käed-vabad-
videokõnedeks. Kuna alus on kokkukäiv, kompaktne ja kerge, on seda hõlbus 
kaasas kanda.

Lugege see kasutusjuhend enne aluse kasutuselevõttu hoolikalt läbi. 
Üksikasjalikuma teabe leiate telefoni Nokia 6630 kasutusjuhendist. Ärge kasutage 
seda kasutusjuhendit telefoni kasutusjuhendi asemel! Telefoni kasutusjuhend 
sisaldab olulist ohutus- ja hooldusteavet. Võtke arvesse, et alust on ette nähtud 
kasutada ainult sisetingimustes.

Aluse kasutamiseks on järgmised võimalused.

• Videokõne ajal saate oma telefoni ekraanil vaadata nii enda kui ka 
vestluskaaslase pilti.

• Kaamera ja vaatenurga reguleerimiseks keerake alus soovitud asendisse.

• Kui te ei soovi, et teised teie kõnet kuuleksid, saate kasutada telefoniga 
ühilduvat Bluetooth-peakomplekti (nt Nokia juhtmeta peakomplekt HDW-3).

• Kui telefon on alusega ühendatud, saate kõiki telefoni funktsioone kasutada 
nagu tavaliselt. Alus kasutab telefoni valjuhääldit ja mikrofoni.

• Telefoni saab laadida kas siis, kui see on alusele asetatud.
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1. Ülevaade

Nokia videokõnealus koosneb järgmistest osadest:

Kaamera lääts (1)
Märgutuli (2) on roheline, kui alus on ühendatud toiteplokiga AC-1 või ACP-12 
ning telefon on ühendatud Pop-Port-liidesega. Kui tuli põleb pidevalt, on nii 
telefon kui ka alus videokõne alustamiseks valmis.

Pop-Port-liides (3)

Laadija pistikupesa (4)
Toitekaabli (5) abil saate telefoni laadida, kui telefon on alusele paigaldatud ning 
toitekaabel on telefoniga ühendatud.
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2. Aluse kasutamine

■ Telefoni paigaldamine alusele
1. Eemaldage toitekaabli pistik aluse tagaküljel asuvast 

pesast.

2. Ühendage alus laadijaga AC-1 või ACP-12.

3. Ühendage laadija vooluvõrku. Roheline 
märgutuli vilgub lühidalt.

Jätke alus kasutamise ajaks vooluvõrku ühendatuks.
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4. Ühendage telefon alusega ja sisestage toitekaabli pistik 
telefoni akulaadija pistikupessa. 

Laadija laeb ka telefoni akut.

5. Veenduge, et märgutuli oleks roheline. See näitab, et 
alus on kasutusvalmis.

■ Videokõne alustamine
1. Kui telefon on korralikult alusele paigaldatud, reguleerige kaamerat ja 

vaatenurka, keerates aluse soovitud asendisse.

2. Helistage või vastake kõnedele telefoni Nokia 6630 kasutusjuhendit järgides. 

Videoklipi salvestamiseks kasutage aluse juurde kuuluvat kaamerat. Heli jaoks 
saate kasutada nii telefoni kui ka telefoniga ühendatud Bluetooth-
peakomplekti mikrofoni ja valjuhääldit.
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Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. 
Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulatusest.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad 
korrodeerida elektronskeeme.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada 
liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete 
eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle 
sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies 
võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat. 

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või 
pesemisvahendeid. 

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle 
korralikku funktsioneerimist.

• Läätsede (nt kaamera, lähedusanduri ja valgusanduri läätsede) puhastamiseks kasutage 
pehmet puhast kuiva lappi.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusettevõttesse.
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