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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a PT-8 termék 
megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC. 
A Megfelelõségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.
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továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelõs adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy 
bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.
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Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, 
sõt törvénysértõ lehet. Bõvebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt a biztonsági elõírások megismerése 
érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztassunk 
inkompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások 
személyiségi és egyéb törvényes jogait.

■ Töltõkészülékek és akkumulátorok
Ellenõrizzük a töltõ modellszámát, mielõtt a készülékkel használnánk. A készülék AC-1 és 
ACP-12 áramforrással használható.

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott 
töltõkészülékeket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az 
engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.
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A gyártó által engedélyezett töltõkészülékekrõl a márkakereskedõktõl kaphatunk bõvebb 
felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a 
konnektorból.
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Bevezetés

A Nokia PT-8 videoállvány segítségével Nokia 6630 telefonjával kezeinek 
használata nélkül bonyolíthat videohívásokat. Összecsukhatóságának, kis 
méretének és alacsony tömegének köszönhetõen az állványt egyszerûen magával 
viheti.

Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielõtt az állványt használatba 
venné. Részletesebb tudnivalókat Nokia 6630 mobiltelefonjának használati 
utasításában talál. Ne használja ezt a használati utasítást mobiltelefonja 
használati utasítása helyett, amely fontos biztonsági és karbantartási 
tudnivalókat tartalmaz. Ne feledje, hogy az állvány kizárólag beltéri használatra 
alkalmas.

Az állvány az alábbi módokon használható:

• A videohívások során láthatja a saját, valamint a beszélgetõpartnere arcképét a 
telefon kijelzõjén.

• A kamerát és a látószöget az állvány megfelelõ irányba hajtásával állíthatja be.

• Magánjellegû beszélgetések során Bluetooth fülhallgatót, például Nokia HDW-
3 vezeték nélküli fülhallgatót is használhat.

• A telefon szolgáltatásait akkor is a szokásos módon veheti igénybe, mikor az az 
állványhoz csatlakozik. Az állvány a telefon hangszórójával és mikrofonjával 
mûködik.

• Az állvány feltölti a hozzá csatlakoztatott telefont.
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1. Áttekintés

A Nokia videoállvány az alábbi részekkel rendelkezik:

A kamera lencséje (1)
A jelzõfény (2) zöld színnel világít, ha az állvány tápellátást kap az AC-1 vagy az 
ACP-12 töltõkészüléktõl, és ha a telefon a Pop-Port csatlakozóhoz kapcsolódik. Ha 
a jelzõfény folyamatosan világít, akkor a telefon és az állvány készen áll a 
videohívások bonyolítására.

Pop-Port csatlakozó (3)
Töltõkészülék csatlakozója (4)
Az egyenáramú kábel (5) használatával töltheti a telefont, amikor az az 
állványon van és az egyenáramú csatlakozó kapcsolódik hozzá.
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2. Az állvány használata

■ A telefon felhelyezése az állványra
1. Húzza ki az egyenáramú kábel csatlakozóját az 

állvány hátlapjából.

2. Csatlakoztassa az állványt AC-1 vagy ACP-
12 töltõkészülékhez.

3. Csatlakoztassa a töltõkészüléket a fali aljzathoz. A zöld jelzõfény rövid ideig 
villog.

Használat során az állványnak folyamatosan csatlakoznia kell a fali aljzathoz.
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4. Csatlakoztassa a telefont az állványhoz, és dugja be az 
egyenáramú kábel csatlakozóját a telefon 
töltõaljzatába. 

A töltõ a telefon akkumulátorát is tölti.

5. Gyõzõdjön meg arról, hogy a jelzõfény zölden világít, 
amely azt jelzi, hogy az állvány használatra kész.

■ Videohívás kezdeményezése
1. Miután a telefont megfelelõen elhelyezte az állványon, az állvány megfelelõ 

irányba hajtásával állítsa be a kamerát és a látószöget.

2. Videohívásokat a Nokia 6630 telefon használati útmutatójában leírtak szerint 
kezdeményezhet és fogadhat. 

Videorögzítéshez használja az állvány kameráját. Hangátvitel céljára a telefon 
mikrofonja és hangszórója mellett a telefonhoz csatlakozó Bluetooth 
fülhallgatót is használhat.
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Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést 
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.
• A tartozékokat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy 

nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi 
anyagokat.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a 
készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti 
az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, 
és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a 
készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen 
útmutatóban szerepel.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti 
az áramköri kártyákat és a finommechanikát. 

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. 
• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket 

használhatatlanná teheti.
• A lencsék (fényképezõgép, távolságérzékelõ és fénymérõ esetén) tisztítása puha, tiszta, 

száraz ruhával történjen.
Ha a készülék nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.
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