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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote MD-1 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/
5/EY määräyksiä. 
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Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muu
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai 
kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia m
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Nokia varaa itsellee
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitus

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menety

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.
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TURVALLISUUTESI VUOKSI
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Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. 
koko opas saadaksesi lisätietoja.

VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

VEDENKESTÄVYYS
Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN
Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet
laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiin

■ Virtalähde
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on
tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-12-laturin kanssa.

Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettä
juuri tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehd
hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa ol
vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen latureiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. 

Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
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Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen Nokia Music Stand -pöytätelineen kä
Lisätietoja saat puhelimesi käyttöoppaasta. Tämä opas ei korvaa puhelimen 
käyttöopasta, jossa on tärkeitä tietoja puhelimen turvallisuudesta ja huollos

Nokia Music Stand -pöytätelineen ansiosta musiikki ja radiolähetykset kuul
entistä selkeämmin.  Pöytätelinettä voidaan käyttää yhteensopivien Nokian
puhelinten kanssa. Lisätietoja puhelimesi yhteensopivuudesta saat puhelim
myyjältä tai Nokian Asiakastuesta.

Pöytätelineen ansiosta voit

• kuunnella puhelimen radiota tai soitinta pöytätelineen kautta.

Lisätietoja radion tai soittimen käytöstä on puhelimen käyttöoppaassa.

• liittää CD-soittimen, musiikkisoittimen tai jonkin muun audiolaitteen.

• käyttää pöytätelinettä kaiuttimena. Voit esimerkiksi asettaa puhelimen 
telineeseen puhelun aikana ja jatkaa puhelua.

• käyttää puhelimen kaikkia tavallisia toimintoja, kun puhelin on telineess
myös käyttää pöytätelineen äänenvoimakkuus-, vastaus- ja lopetus-paini

Huomaa, että musiikki tai radion ääni mykistyy, kun puhelu tulee.

• ladata puhelimen, kun se on telineessä.

Kaikki edellä mainitut toimet edellyttävät, että Nokia Music Stand -pöytäte
saa virtansa ACP-12-laturista.
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2. Puhelimen liittäminen Nokia Music 
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Stand -pöytätelineeseen

1. Liitä pöytäteline ACP-12-laturiin ja kytke laturi pistorasiaan aina, kun kä
pöytätelinettä.

2. Kytke Pop-PortTM-liitin puhelimeen. Voit käyttää puhelinta normaalisti. V
esimerkiksi vastata tulevaan puheluun.

Kun et haluat pitää puhelinta kädessäsi, voit asettaa sen vaakatasoon 
pöytätelineen päälle.
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3. Nokia Music Stand -pöytätelineen osat

y 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Kaiuttimet

2. Pop-Port-liitin

3. Mikrofoni

4. FM-antenni. Radiolähetys kuuluu parhaiten, kun antennijohto on vedett
täyteen pituuteensa.  Antennin paikka vaikuttaa radiolähetyksen äänen 
laatuun. Jos lähetyksessä on häiriöitä, muuta antennin paikkaa.

5. Liitin ulkoisia audiolaitteita, esimerkiksi CD- tai musiikkisoitinta, varten.

6. Laturin liitin
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7. Pöytätelineen äänenvoimakkuuden säädin. Voit säätää äänenvoimakkuuden 
mieleiseksesi myös puhelimen äänenvoimakkuusnäppäimestä. Puhelimen 
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äänenvoimakkuus vaikuttaa telineen äänenvoimakkuuteen.

8. Vastaus- ja lopetuspainike

• Tästä näppäimestä painamalla voit vastata puheluun tai lopettaa sen
vastata puheluun myös painamalla puhelimen näppäimiä.

• Voit aktivoida äänivalinnat-toiminnon pitämällä tätä painiketta alha

• Voit selata radiokanavia ylöspäin, kun käynnissä ei ole puhelua, paina
tätä painiketta. 

• Voit selata musiikkikappaleita ylöspäin, kun ulkoinen audiolaite on ky
pöytätelineeseen, painamalla tätä painiketta.

9. Virtailmaisin
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Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat o
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syöv
elektronisia piirejä.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja
elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektro
laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

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

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sis
olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistuk

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

• Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättö
antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla 
radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin l
toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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