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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto PT-8 
está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/EC.
É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste 
documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas comerciais registadas da Nokia Corporation. Os 
nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou 
nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações 
e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas 
nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da 
forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não 
são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias 
implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a 
exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este 
documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, 
consulte o agente local da Nokia.
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Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. 
Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA
A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico 
qualificado.

LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS
Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do 
utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o 
dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA
O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Quando estiver a fazer uso das funções próprias deste equipamento, cumpra todas as leis e 
respeite a privacidade e os legítimos direitos de terceiros.

■ Carregadores e baterias
Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este dispositivo. Este 
dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelo carregador AC-1 e ACP-12.

Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este 
acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar 
qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.
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Para obter informações sobre os carregadores certificados disponíveis, contacte um Agente 
Autorizado ou Revendedor.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, 
não o cabo.
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Introdução

O Suporte de Chamadas de Vídeo Nokia PT-8 permite-lhe utilizar o seu telemóvel 
Nokia 6630 para chamadas de vídeo mãos-livres. Devido ao seu formato ajustável, 
compacto e leve, o suporte é fácil de transportar.

Leia este manual do utilizador com atenção antes de utilizar o suporte. São 
fornecidas informações mais detalhadas no manual do utilizador do seu telemóvel 
Nokia 6630. Não utilize este manual do utilizador em substituição do manual do 
utilizador do seu telemóvel, que fornece informações importantes sobre 
segurança e manutenção. Tenha em atenção que o suporte foi concebido 
exclusivamente para utilização em interiores.

Pode utilizar o suporte das seguintes formas:

• Ver a sua imagem e a do outro interlocutor no ecrã do seu telemóvel durante 
uma chamada de vídeo.

• Regular a câmara e o ângulo de visão ajustando o suporte para a posição 
pretendida.

• Utilizar o seu auricular Bluetooth, por exemplo o Auricular sem Fios Nokia 
HDW-3, com o seu telemóvel quando pretender efectuar uma chamada em 
privacidade.

• Utilizar as funções do seu telemóvel normalmente, enquanto o mesmo estiver 
instalado no suporte. O suporte utiliza o altifalante e o microfone do seu 
telemóvel.

• Carregar o telemóvel, enquanto o mesmo estiver ligado ao suporte.
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1. Descrição geral

O Suporte de Chamadas de Vídeo Nokia é constituído pelos seguintes 
componentes:

Lente da câmara (1)
A luz do indicador (2) fica verde quando o suporte é alimentado pelo carregador 
AC-1 ou ACP-12 e o telemóvel está ligado ao conector Pop-Port. Quando a luz se 
encontra acesa continuamente, o telemóvel e o suporte estão preparados para 
efectuar chamadas de vídeo.
Conector Pop-Port (3)
Tomada do carregador (4)
O cabo CC (5) permite-lhe carregar o telemóvel enquanto o mesmo está colocado 
no suporte e a ficha CC está ligada ao telemóvel.
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2. Utilizar o suporte

■ Colocar o telemóvel no suporte
1. Desligue a ficha do cabo CC da parte posterior do 

suporte.

2. Ligue o suporte a um carregador AC-1 ou 
ACP-12.

3. Ligue o carregador numa tomada de parede. A luz verde do indicador fica 
intermitente por breves instantes.

Mantenha o suporte ligado à tomada de parede durante a a utilização.
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4. Ligue o telemóvel ao suporte e insira a ficha do cabo CC 
à tomada de carregador do telemóvel. 

O carregador também carrega a bateria do telemóvel.

5. Verifique se a luz do indicador fica verde, indicando que 
o suporte está pronto para utilização.

■ Efectuar uma chamada de vídeo
1. Quando o telemóvel estiver correctamente colocado no suporte, regule a 

câmara e o ângulo de visão ajustando o suporte para a posição pretendida.

2. Efectue ou atenda uma chamada de vídeo de acordo com as indicações 
descritas no manual do utilizador do seu telemóvel Nokia 6630. 

Para a gravação de vídeo, utilize a câmara do suporte. Para o áudio, pode 
utilizar o microfone e o altifalante do telemóvel ou um auricular Bluetooth 
ligado ao telemóvel.
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Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As 
sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a proteger a cobertura da garantia.
• Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes 

podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos.
• Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis 

e electrónicos podem ser danificados.
• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a 

duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos 
plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura 
normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas 
dos circuitos electrónicos.

• Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode 

partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados. 
• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o 

dispositivo. 
• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um 

funcionamento correcto.
• Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes (tais como as lentes da 

câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade).
Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência 
autorizado mais próximo.
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