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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tuote 
on direktiivin 2004/104/EY (direktiivin 
72/245/ETY muuttamisesta annettu direktiivi) 
liitteessä I olevissa kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 
määritettyjen rajojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on 
kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
Tämän asiakirjan laatimisen aikaan tuote on 
tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa 
maissa: Espanja, Iso-Britannia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Portugali, Ruotsi, 
Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin 
tasavalta ja Viro. Viimeisimmät tiedot 
löytyvät osoitteesta http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, 
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai 

osittain on kielletty ilman Nokian 
myöntämää kirjallista lupaa.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja 
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja 
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa 
mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.
Nokia ja Nokia Connecting People ovat 
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden 
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Nokia ei vastaa tietojen tai tulojen 
menetyksestä eikä mistään erityisistä, 
satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä 
vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena 
kuin se on. Sen virheettömyydestä, 
luotettavuudesta, sisällöstä tai 
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai 
johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta 
mitään nimenomaista tai konkludenttista 
takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä 
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen 
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa 
sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä 
ilmoitusta.
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Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät 
muutokset voivat mitätöidä käyttäjän 
oikeuden käyttää laitetta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella 
alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä 
Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, 
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan 
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja 
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa 
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto
Nokia FM-lähetin CA-300 on laite, 
jolla voit kuunnella musiikkia stereona 
yhteensopivasta laitteesta FM-
autoradiojärjestelmän kautta. 
Voit kytkeä lähettimen 
yhteensopivaan laitteeseen, jossa on 

standardinmukainen 2,5 mm:n tai 
3,5 mm:n ääniliitäntä.
Käytä lähetintä ja siihen kytkettyä 
laitetta vain, jos se on turvallista 
kaikissa ajotilanteissa.
Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet 
poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kytkeminen virtalähteeseen
Kun haluat kytkeä lähettimeen virran, 
liitä savukkeensytyttimeen asetettava 
pistoke (osa 1 otsikkosivulla olevassa 
kuvassa) auton savukkeensytyttimen 
pistorasiaan. Näyttöön (2) syttyy valo. 

Laitteen on saatava virtaa 
12-volttisesta auton akusta.
Varmista, että lähetin on asetettu 
kunnolla savukkeensytyttimen 
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pistorasiaan ja ettei se häiritse auton 
normaalia käyttöä.
Joissakin automalleissa 
savukkeensytyttimen pistorasiaan 
tulee virtaa auton akusta myös silloin, 
kun virta-avain on poistettu. 
Tällaisessa tapauksessa auton akku 
voi tyhjentyä, vaikkei lähetintä 
käytettäisikään. Lisätietoja saat auton 
valmistajalta.

FM-lähetin toimii parhaiten, kun sen 
ja radioantennin välinen etäisyys on 
alle 2 metriä.
Kun haluat ladata yhteensopivan 
Nokia-laitteen akun lähetintä 
käytettäessä, aseta laturin 2,0 mm:n 
pistoke (7) laitteen laturiliitäntään.
Kun haluat katkaista lähettimestä 
virran, vedä savukkeensytyttimeen 
asetettava pistoke 
savukkeensytyttimen pistorasiasta.

Asetukset
Aseta lähettimeen kytketyn laitteen 
äänenvoimakkuus keskitasolle. 
Aseta autoradiojärjestelmän 
äänenvoimakkuus haluamallesi 
tasolle.
Valitse jokin FM-taajuus 
autoradiojärjestelmästä. Valitse 
hiljainen taajuus, jossa ei ole 
radiokanavaa.

Aseta äänipistoke (6) yhteensopivan 
laitteen ääniliitäntään. Jos laitteessa 
on standardinmukainen 3,5 mm:n 
ääniliitäntä, kytke äänipistoke tähän 
liitäntään. Jos laitteessa on 
standardinmukainen 2,5 mm:n 
ääniliitäntä, kytke mukana toimitettu 
AD-53-sovitin laitteeseen ja 
äänipistoke sovittimeen.
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Valitse sama taajuus kuin 
autoradiojärjestelmässä painamalla 
lähettimessä olevaa taajuuden 
suurennusnäppäintä (3) tai taajuuden 
pienennysnäppäintä (5) toistuvasti. 
Taajuus näkyy näytössä. Voit selata 

taajuuksia nopeasti pitämällä 
jompaakumpaa näppäintä painettuna.
Jos laitteesi toistaa musiikkia, 
sen pitäisi kuulua 
autoradiojärjestelmästä.

Taajuuden tallentaminen
Jos haluat tallentaa valitun taajuuden 
lähettimeen myöhempää käyttöä 
varten, pidä muistinäppäintä (4) 
painettuna noin kahden sekunnin 
ajan, kunnes M1/M2-symboli vilkkuu 
neljä kertaa näytössä.
Lähettimessä on taajuuksia varten 
kaksi muistipaikkaa, M1 ja M2. 
Kun tallennat taajuuden ensimmäisen 

kerran, se tallentuu muistipaikkaan 
M1. Kun tallennat toisen taajuuden, 
se tallentuu muistipaikkaan M2. 
Kun tallennat lisää taajuuksia, 
ne tallentuvat samalla tavalla 
jompaankumpaan muistipaikkaan 
ja korvaavat aiemmin tallennetun 
taajuuden.

Taajuuden palauttaminen
Kun haluat palauttaa aiemmin 
tallennetun taajuuden, paina 

muistinäppäintä ja valitse taajuus 
muistipaikasta M1 tai M2.
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Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja 
sitä tulee käsitellä huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua 
ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja 
nesteet voivat sisältää mineraaleja, 
jotka syövyttävät elektronisia piirejä. 
Jos laite kastuu, anna sen kuivua 
kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta 
pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen 
liikkuvat osat voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa 
paikassa. Korkeat lämpötilat voivat 
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, 
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai 
sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. 
Kun laitteen lämpötila palautuu 
normaaliksi, sen sisälle voi 
muodostua kosteutta, joka saattaa 
vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. 
Kovakourainen käsittely voi 
vahingoittaa hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, 
liuottimia tai puhdistusaineita 
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia 
sen liikkuvat osat ja estää sitä 
toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se 
lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun 
ohjeeseen tai pakkaukseen 
merkitty jäteastia, jonka päälle 
on merkitty rasti, tarkoittaa, että 

Euroopan unionin alueella kaikki 
elektroniset tuotteet, paristot ja akut on 
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, 
kun tuote on käytetty loppuun. Näitä 
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tuotteita ei saa heittää 
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen 
joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen 
valvomattomasta jätteiden 
hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja 
materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön 
edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja 
saa tuotteen jälleenmyyjältä, 
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta 
viranomaisilta, kansallisilta 
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian 
paikallisilta edustajilta. Lisätietoja 
on tuotteen ympäristöselosteessa 
(Eco-Declaration) tai maakohtaisissa 
tiedoissa WWW-osoitteessa 
www.nokia.com.
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