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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az MD-1 jelû termék megfelel az 1999/5/
EC tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 

lített 

agy 

y 

õnél.
A Megfelelõségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

Copyright© 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az em
egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 
dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy 
továbbfejlessze. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés nélkül átdolgozza v
visszavonja a jelen dokumentumot.

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

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia keresked
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Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel já
sõt törvénysértõ lehet. Bõvebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalm

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

VÍZÁLLÓSÁG
A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

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

■ Áramforrás
Ellenõrizzük a töltõ modellszámát, mielõtt azt a készülékkel használnánk. A készülék
12 áramforrással használható.

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhag
töltõkészülékeket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az 
engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett töltõkészülékekrõl a márkakereskedõktõl kaphatunk bõv
felvilágosítást. 

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki 
konnektorból.
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Gondosan olvassuk el ezt a használati utasítást, mielõtt a Nokia zeneállvány
használatba vennénk. Részletesebb tudnivalókat mobiltelefon használati 
utasításában találhatunk. Ne használjuk ezt a használati utasítást a mobilte
használati utasítása helyett, amely fontos biztonsági és karbantartási 
tudnivalókat tartalmaz.

A Nokia zeneállvány javítja a zenehallgatás, illetve a rádióadások hangminõ
A zeneállvány kompatibilis Nokia telefonkészülékekkel használható. Arról, h
Nokia telefonja csatlakoztatható-e a zeneállványhoz, érdeklõdjünk a 
márkakereskedõnél vagy a Nokia ügyfélszolgálatánál.

A zeneállvány segítségével:

• A zeneállvány hangszóróján hallgathatjuk a telefon rádióját vagy 
zenelejátszóját.

A zenelejátszó és a rádió használatával kapcsolatban olvassuk el a telefo
használati útmutatóját.

• Csatlakoztathatunk hagyományos CD-lejátszót, zenelejátszót vagy egyé
audioeszközt.

• A zeneállványt kihangosítóként használhatjuk. Így például beszélgetés k
a zeneállványhoz csatlakoztathatjuk a telefont, és úgy folytathatjuk a 
beszélgetést.
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• A telefon csatlakoztatása alatt az összes funkció a szokásos módon 
használható. Továbbá használhatjuk a zeneállvány hangerõ-szabályozó és 

ány 
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fogadás/vége gombját is.

Beérkezõ hívás esetén a zenelejátszás, illetve a rádió elnémul.

• A telefon a zeneállványhoz való csatlakoztatás közben is tölthetõ.

A fent felsorolt funkciók használatához az szükséges, hogy a Nokia zeneállv
csatlakoztatva legyen egy ACP-12 töltõhöz.
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2. A telefon csatlakoztatása a Nokia 

it 
ni 

sos 
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zeneállványhoz

1. Csatlakoztassuk a zeneállványt az ACP-12 tápegységhez, majd ez utóbb
dugjuk be a fali csatlakozóaljzatba, valahányszor a zeneállványt használ
szeretnénk.

2. Csatlakoztassuk a Pop-PortTM csatlakozót a telefonhoz. A telefon a szoká
módon használható. Például lehetõség van a bejövõ hívások fogadására.

Amennyiben a készüléket nem szeretnénk kézben tartani, elhelyezhetjük a 
zeneállvány tetején.
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3. A Nokia zeneállvány elemei 

gjobb 
setén 

mára
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1. Hangszórók

2. Pop-Port csatlakozó

3. Mikrofon

4. FM-antenna. Az antennakábelt teljesen húzzuk ki, így biztosíthatjuk a le
rádióvételt. A vétel minõsége függ az antenna helyzetétõl is. Probléma e
próbálkozzunk az antenna áthelyezésével.

5. Csatlakozó a külsõ audioeszközök — például CD- vagy zenelejátszó — szá

6. Töltõ csatlakozója
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7. Hangerõ-szabályozó a zeneállvány hangerejének beállításához. A hangerõ a 
telefon hangerõgombjával is beállítható. A telefon hangereje befolyásolja a 

 hívást 

r nem 

õ 
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zeneállvány hangerejét.

8. Fogadás/Vége gomb

• Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg ezt a gombot. A
fogadhatjuk a telefon gombjaival is.

• A hangfelismerés bekapcsolásához tartsuk lenyomva ezt a gombot.

• Ezt a gombot használhatjuk a rádióállomások kiválasztásához, amiko
folytatunk beszélgetést.

• Nyomjuk meg ezt a gombot a zeneszámok elõre léptetéséhez, ha küls
audioeszközt csatlakoztattunk a zeneállványhoz.

9. Tápellátásjelzõ
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KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
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A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos ke
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• 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
készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

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

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

• 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 kész
használhatatlanná teheti.

• Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyez
antennák, változtatások vagy kiegészítõ alkatrészek károsíthatják a készüléket, és
sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre és 
bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk
legközelebbi márkaszervizhez.


