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CONFORMITEITSVERKLARING
NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8 conform is aan de 
bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.
Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in 
enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van 
Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen 
van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling Nokia behoudt zich het recht voor zonder 
voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit 
document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, 
incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het 
toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede 
begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid 
voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving 
dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de 
dichtstbijzijnde Nokia leverancier.
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Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of 
onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN
Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de 
handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide 
veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID
Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbiedig de 
privacy en legitieme rechten van anderen.

■ Laders en batterijen
Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit 
apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: AC-1 en AC-12. 

Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor 
gebruik met dit toebehoren. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring 
of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.
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Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde laders.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.
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Inleiding

Met de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 kunt u uw Nokia 6630-telefoon 
gebruiken voor handsfree videogesprekken. Door het opvouwbare, compacte 
formaat en het lage gewicht is deze houder gemakkelijke te dragen.

Lees deze gebruikersgids zorgvuldig voordat u de houder gebruikt. Voor meer 
informatie kijkt u in de gebruikershandleiding van uw Nokia 6630-telefoon. 
Gebruik deze gebruikershandleiding niet in plaats van de gebruikershandleiding 
van uw telefoon, die belangrijke veiligheidsinformatie en onderhoudsgegevens 
verschaft. De houder is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.

U kunt de houder op de volgende manieren gebruiken:

• Uw afbeelding en de afbeelding van de andere beller bekijken op het scherm 
van de telefoon gedurende een videogesprek

• De camera- en kijkhoek aanpassen door de houder in de gewenste positie te 
zetten

• Een Bluetooth-headset zoals de Nokia Draadloze hoofdtelefoon HDW-3 
gebruiken in combinatie met uw telefoon als u privé wilt bellen

• Uw telefoon op de normale manier gebruiken terwijl de telefoon met de 
houder is verbonden. De houder maakt gebruik van de luidspreker en de 
microfoon van uw telefoon.

• Uw telefoon opladen terwijl de houder met de telefoon is verbonden
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1. Overzicht

De Nokia Video-telefoonhouder bestaat uit de volgende onderdelen:

Cameralens (1)

Het indicatielampje (2) is groen wanneer de houder stroom krijgt via de lader AC-
1 of ACP-12 en de telefoon in is aangesloten op de Pop-Port-connector. Als het 
lampje constant brandt, zijn de telefoon en de houder klaar voor videogesprekken.

Pop-Port-connector (3)

Aansluiting voor lader (4)

De voedingskabel (5) stelt u in staat uw telefoon op te laden, als de telefoon in de 
houder is geplaatst en de voedingsaansluiting met de telefoon is verbonden.
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2. De houder gebruiken

■ De telefoon in de houder plaatsen
1. Maak de connector van de voedingskabel los van de 

achterkant van de houder.

2. Sluit de houder aan op de lader AC-1 of 
ACP-12.

3. Sluit de lader aan op een stopcontact. Het groene indicatielampje knippert 
even.

De houder moet aangesloten blijven op het stopcontact gedurende het 
gebruik.
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4. Plaats de telefoon in de houder en steek de connector 
van de voedingskabel in de aansluiting voor de lader 
van de telefoon. 

De lader laadt ook de batterij van de telefoon op.

5. Controleer of het indicatielampje groen is, wat 
betekent dat de houder klaar is voor gebruik.

■ Een videogesprek voeren
1. Als de telefoon goed in de houder staat, past u de camera- en de kijkhoek aan 

door de houder in de gewenste positie te zetten.

2. Begin of beantwoord een videogesprek volgens de beschrijving in de 
gebruikershandleiding van de Nokia 6630-telefoon. 

Voor video-opnames gebruikt u de camera van de houder. Voor het geluid 
gebruikt u de microfoon en de luidspreker van de telefoon of een Bluetooth-
headset die met de telefoon is verbonden.
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Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg 
worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd alle toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht 
kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de 
levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde 
kunststoffen doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de 
normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor 
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding 
wordt voorgeschreven.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe 
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen. 

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om 
het apparaat schoon te maken. 

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren 
en de correcte werking belemmeren.
10Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



• Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor) schoon met een 
zachte, schone, droge doek.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat niet goed 
werkt.
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